
TRANSLATION FROM ENGLISH TO MARATHI 

रझ ह बकँ - एकाि मक लोकपाल योजना, २०२१ 

आरबीआय या एकाि मक लोकपाल योजना, २०२१ ची ठळक विैश े खालील माणे आहेत: 

१. यापुढे त ारदाराने कोण या योजनेअंतगत लोकपालाकडे त ार करावी हे ओळखणे आव यक राहणार नाही. 

२ ही योजना िनषेधां या एका िविश  यादीसह त ार दाखल कर यासाठीचा आधार हणून ’सवेेतील कमतरते’ची 
ा या करते. यामुळे, त ारी यापुढे फ  “योजनेत सचूीब  केले या आधारांतगत समािव  नाहीत” या 

कारणा तव नाकार या जाणार नाहीत. 

३. या योजनेने यके लोकपाल कायालयाचे अिधकार े  संपु ात आणले आहे. 

४. कोण याही भाषेत भौितक आिण ईमेल त ार ची ा ी आिण ारंिभक या कर यासाठी आरबीआय, चंदीगड 
यथेे एक म यवत  ा ी आिण या क  थापन कर यात आले आह.े 

५. िविनयिमत घटकाच े ितिनिध व कर याची आिण ाहकांनी िविनयिमत घटकािव  दाखल केले या त ार या 
संदभात मािहती दे याची जबाबदारी सावजिनक े ातील बकेँतील महा व थापकाचे कवा समक  दजा 
असले या धान नोडल अिधका याची असेल. 

६. या करणांम ये समाधानकारक आिण वेळेवर मािहती/कागदप े न द याब ल लोकपालाकडून िनवाडा जारी 
केला जातो अशा करणांम य ेिविनयिमत घटकाला अपील कर याचा अिधकार असणार नाही. 

८. आरबीआय या उपभो ा िश ण आिण संर ण िवभागाचे भारी कायकारी सचंालक या योजनेअंतगत अपीलीय 
अिधकारी असेल. 

९. https://cms.rbi.org.in वर ऑनलाइन त ारी दाखल के या जाऊ शकतात. त ारी सम पत ई-मेल ारे दखेील 
दाखल के या जाऊ शकतात कवा रझ ह बँक ऑफ इंिडया, ४था मजला, से टर १७, चंडीगढ - १६००१७ येथ े
थापन केले या ’म यवत  ा ी आिण या क ’ यथे ेभौितक कारे दखेील पाठिव या जाऊ शकतात. यािशवाय, 

टोल-  माकं १४४४८ असलेले संपक क  (सकाळी ९:३० ते सं याकाळी ५.:१५) दखेील सुरवातीस हदी, इं जी 
आिण आठ ादिेशक भाषांम ये कायाि वत केले जात आह े आिण भिव यात इतर भारतीय भाषाचंा समावशे 
कर यासाठी याचा िव तार केला जाईल. संपक क  आरबीआय या वकैि पक त ार िनवारण यं णबेाबत आिण 
त ार दाखल करताना त ारदारांना मागदशन करणारी मािहती/ प ीकरण देईल. 

१०. योजनेची त आरबीआय या वबेसाइटवर आिण CMS या पोटलवर (https://cms.rbi.org.in) उपल ध 
आह.े 

 

 

 

 

 


