ऍि वाइज िफनस
रझ

िलिमटे ड (पूव
बँक - एका

ा

ारए ी फायना

िलिमटे ड)

क लोकपाल योजना, २०२१

भारतीय रझ बँ केने , ित ा ारे िनयंि त केले ा घटकां ा ाहकां ना पयायी िववाद िनवारण यं णा सोपी आिण
अिधक ितसादा क बनव ासाठी, तीन लोकपाल योजना एकि त के ा आहे त - (i) बँ िकंग लोकपाल योजना,
२००६, ०१ जुलै पयत सुधा रत के ा माणे , २०१७; (ii) नॉन-बँ िकंग िव ीय कंप ां साठी लोकपाल योजना, २०१८;
आिण (iii) िडिजटल वहारां साठी लोकपाल योजना, २०१९ " रझ बँक - एका क लोकपाल योजना, २०२१"
म े. ही योजना १२ नो बर २०२१ पासून लागू होईल.
ठळक वै िश

े

त ारीचे कारण
िनयमन केले ा सं थे ा (आरई) कृ ामुळे िकंवा वगळ ामु ळे नाराज झाले ला कोणताही
योजनेअंतगत वै य क र ा िकंवा अिधकृत ितिनधीमाफत त ार दाखल क शकतो.

ाहक या

"अिधकृत ितिनधी"
कर ासाठी िल खत

ितिनिध

त ारीची दे खभाल न हो









णजे विकलािशवाय, लोकपालसमोर
पात िनयु केलेली आिण अिधकृत

ा कायवाहीम े त ारदाराचे
ी.

ाचे कारण

ावसाियक िनणय/िनयिमत घटकाचा ावसाियक िनणय;
आउटसोिसग कराराशी संबंिधत िव े ता आिण िनयमन केलेली सं था यां ातील िववाद;
लोकपालला थे ट संबोिधत केलेली त ार नाही;
िनयमन केले ा सं थे ा व थापन िकंवा अिधका यांिव
सामा त ारी;
एक िववाद ाम े कायदे शीर िकंवा काय ाची अंमलबजावणी करणार् या ािधकरणा ा आदे शां चे पालन
क न िनयमन केले ा घटका ारे कारवाई सु केली जाते;
रझ बँ के ा िनयामक क ेत नसलेली सेवा;
िनयमन केले ा सं थां मधील िववाद; आिण
एक िनयमन केलेले

योजनतगत त ारी झा

ािशवाय राहणार नाही

(i) त ारदाराने योजनतगत त ार कर

ापू व , संबंिधत िनयमन केले

ा सं थे कडे लेखी त ार केली होती आिण

(अ) त ार पू णपणे िकंवा अं शतः िविनयिमत घटका ारे फेटाळ ात आली होती आिण त ारकता उ राने
समाधानी नाही; िकंवा त ार ा झा ापासू न ३० िदवसां ा आत त ारदाराला कोणते ही उ र िमळाले
नाही; आिण
(आ) त ारदाराने िविनयिमत सं थे कडून त ारीला ितसाद िद ानं तर एक वषा ा आत िकंवा त ारी ा
तारखे पासून एक वष आिण ३० िदवसां ा आत त ार लोकपालाकडे केली जाते , िजथे कोणताही ितसाद
िमळत नाही.

(ii) त ार

ा प तीने आधीच चालू आहे

ाच प तीने कारवाई कर

ा

ा कारणाशी संबंिधत नाही-

(अ) लोकपालसमोर लंिबत िकंवा लोकपाल ारे िनकाली काढ ात आले ला िकंवा गु णव ेनुसार िनकाली
काढ ात आला, ाच त ारक ाकडून िकंवा एक िकंवा अिधक त ारक ाकडून िकंवा एक िकंवा
अिधक संबंिधत प ां कडून ा झाला िकंवा नाही;
(आ) कोण ाही ायालय, ायािधकरण िकंवा लवाद िकंवा इतर कोण ाही मंच िकंवा ािधकरणासमोर
लंिबत; िकंवा, कोण ाही ायालय, ायािधकरण िकंवा लवादाने िकंवा इतर कोण ाही मंच िकंवा
ािधकरणा ारे गुणव ेनुसार िनकाली काढले िकंवा िनकाली काढले, मग ते ाच त ारदाराकडून िकंवा
संबंिधत एक िकंवा अिधक त ारदार/प ां कडून िमळालेले असो िकंवा नसो;
(iii) त ार बदनामीकारक िकंवा फालतू िकंवा ासदायक नाही;
(iv) अशा दा ां साठी मयादा कायदा, १९६३ अंतगत िविहत केले
िनयमन केले ा घटकाकडे त ार कर ात आली होती;

ा मयादा कालावधीची मुदत संप

ापू व

(v) त ारदार योजने

ा कलम ११ म े संदिभत संपूण मािहती दान करतो;

(vi) त ारदाराने वैय
वकील पीिडत

क र ा िकंवा विकलािशवाय अिधकृत ितिनधी ारे त ार दाखल केली आहे , जोपयत
ी नसतो.

त ार दाखल कर

ाची ि या:

कडे ले खी त ार
एनबीएफसी:
ाहक शकते
३० िदवसां
एनबीएफसी चे
शे वटी
नोडल ऑिफसरकडे
त ार नोंदवा (नोडल
तपशील)
कंपनीचे अिधकारी
िदले)

लोकपालकडे त ार दाखल करा
एनबीएफसी ारे
(एनबीएफसीकड
ू न उ र िमळा ापासून एक
त ार पूणत:
जर ाहकाने
वषा ा आत िकंवा आरईकडून उ र न
िकंवा अं शतः
ा
कोण ाही कोट/ िमळा ास एक वष आिण ३० िदवसां ा आत)
नाकारली गे ास
फोरम/िट ुनलशी
आिण ाहक
संपक साधला नसेल अ) CMS पोटल (https://cms.rbi.org.in);
ितसादावर
िकंवा
असमाधानी
ब)
क
ीय पावती आिण ि या क (CRPC)
रािह ास िकंवा
साठी
इले ॉिनक िकंवा भौितक मोड
एनबीएफसी
ईमेल: CRPC@rbi.org.in
कडून कोणताही
प ा: सीआरपीसी, आरबीआय, सटल
ितसाद न
ा, से र १७, चंिदगड-१६००१७
िमळा ास

त ार
पात सादर केली अस ास, ावर त ारदार िकंवा अिधकृत ितिनधीने रीतसर ा री केली
पािहजे. त ार रझव् ह बँ केने िनिद के ा माणे इले ॉिनक िकंवा भौितक
पात सादर केली जावी.
लोकपाल िनणय कसा घे तो?
लोकपालसमोरील कायवाही सारां श

पाची असते

सामंज िकंवा लवादा ारे सेटलमटची सुिवधा दे ते िकंवा
पुर ार/ऑडर जारी क शकतात

ो ाहन दे ते जर पोहोचले नाही

तर

लोकपाल

ा िनणयावर ाहक समाधानी नस

ास अपील क

होय, जर लोकपालाचा िनणय अपीलीय असेल, तर
रझ बँ के ा िवभागाचा भारी कायकारी संचालक.

शकतो का?

अपीलीय अिधकारी: या योजनेचे

व थापन करणा या

अपील ािधकरणासमोर अपील करा
लोकपाल कायालयाने कोणताही पुर ार िकंवा त ार नाकार ामुळे नाराज झालेला त ारदार, पु र ार
िमळा ापासून िकंवा त ार नाकार ा ा तारखेपासून ३० िदवसां ा आत, कायकारी संचालक, ाहक िश ण
आिण संर ण िवभाग (CEPD) यां ाकडे अपील क शकतो. ), रझ बँक ऑफ इं िडया.
अपील अिधकारी, जर त ारदाराने वेळेत अपील कर
असेल तर, ३० िदवसां पे ा जा कालावधी ावा.
ल

ास ाधा

न दे

ाचे पु रेसे कारण अस

ाचे समाधानी

ा:

i आय. ही एक पयायी िववाद िनराकरण यं णा आहे .
ii दु सरा ाहक कोण ाही ट ावर िनवारणासाठी इतर ायालय/मंच/अिधकारीकडे जा ास मोकळा आहे .
iii योजने ा अिधक मािहतीसाठी कृपया www.rbi.org.in िकंवा https://cms.rbi.org.in ला भेट ा.
iv ाहक लोकपाल योजनेची त शाखा व थापकाकडून िमळवू शकतात.
कंपनीने िनयु

केलेले ि

पल नोडल ऑिफसर (PNO) तपशील

ि
पल नोडल ऑिफसरचे नाव आिण प ा
क ेशकुमार ओझा
ए ीवाइज िफनसव िलिमटे ड
६०१-६०४, ए-िवंग, बोना झा िब ं ग, सहार ाझा, जेबी नगर मेटो
जेबी नगर, अं धेरी (पू व), मुंबई - ४००५९.
फोन: ०२२ - ४०४६७७०१
ईमेल आयडी: grievance@agriwise.com

े शन,

