
 

ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ - ਏਕੀਰਕਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ, 2021 
ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰ ਿੱਤ ਰਵਿੱਚ, ਅਤ ੇਗਾ ਕਾਾਂ ਲਈ ਰਵਕਲਪਕ ਰਵਵਾਦ ਰਨਵਾਿਣ ਰਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਸਿਲ ਅਤੇ ਵਧੇਿੇ ਜਵਾਬਦੇ  ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ, ਰਪਛਲੀਆਾਂ ਰਤੂੰਨ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਏਕੀਰਕਿਤ ਕਿਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ( i ) ਬੈਂਰਕੂੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, 2006, 

(ii) ਗੈਿ-ਬੈਂਰਕੂੰਗ ਰਵਿੱਤੀ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ। ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ, 2018, ਅਤ ੇ (iii) ਇਿੱਕ ਏਕੀਰਕਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ, 2021 ਰਵਿੱਚ 

ਰਡਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ, 2019। 

ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ: 

• ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

▪ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  LTF ਦਆੁਿਾ ਪ ਿੀ ਤਿ੍ਾਾਂ/ਅੂੰ਼ਿਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿੱਦ ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ  ;ੈ ਜਾਾਂ 

▪ ਜਵਾਬ ਤਸਿੱਲੀਬਖ਼ਿ ਨ ੀ ਾਂ  ੈ; ਜਾਾਂ 

▪ LTF ਵਿੱਲੋਂ  ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕਿਨ ਤੋਂ 30 ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨ ੀ ਾਂ ਰਮਲਦਾ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕੱਥ ੇਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਿਟਲ 'ਤੇ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ: https://cms.rbi.org.in/  

• ਰ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਇਲੈਕਟਿਾਰਨਕ ਮੋਡ ਰਵਿੱਚ   ੋਸਕਦੀਆਾਂ  ਨ ਅਤ ੇਭੌਰਤਕ ਿ ਪ ਰਵਿੱਚ  ੋ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਨ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਡਾਕ 

ਅਤ ੇ ਿੱਥ-ਸਪੁਿਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਰ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ  ਨ, ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਰਜਆ 

ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਿੱਥੇ RBI ਦਾ ਕੇਂਦਿੀਰਕਿਤ ਿਸੀਦ ਅਤ ੇਪਿੋਸੈਰਸੂੰਗ ਸੈਂਟਿ  ੈ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ? 

  

                   

ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ 

• ਅਵਾਿਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ, LTF ਨ ੂੰ  ਅਵਾਿਡ ਦੀ ਸਵੀਰਕਿਤੀ ਪਿੱਤਿ (ਜੇਕਿ 

ਸੂੰਤੁ਼ਿਟ) ਪੇ਼ਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ। 

• LTF ਰ਼ਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਤੋਂ ਸਵੀਰਕਿਤੀ ਪਿੱਤਿ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਅਵਾਿਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਿੇਗਾ। 

ਕੀ ਇਕੱ ਗਾਹਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁ਼ਿਟ ਨਹੀ ਂਹੈ? 

 ਾਾਂ, ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਵਾਿਡ ਪਿਾਪਤ  ੋਣ ਜਾਾਂ ਰ਼ਿਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਰਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ 

ਅਪੀਲਯੋਗ ਅਥਾਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਿਨ ਯੋਗ  ੁੂੰਦਾ  ੈ ਅਿਥਾਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਇੂੰਚਾਿਜ ਕਾਿਜਕਾਿੀ ਰਨਿਦੇ਼ਿਕ, ਆਿਬੀਆਈ 

ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਕਿ ਰਿ ਾ  ।ੈ 

ਨੋਟ: 

• ਓਮਬਡਸਮੈਨ/ਰਡਪਟੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਿ ਕਿ ਸਕਦਾ  ੈ, ਜੇਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਸੂੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਨਾ  ੋਵ।ੇ 

• ਇ  ਇਿੱਕ ਰਵਕਲਰਪਕ ਰਵਵਾਦ  ਿੱਲ ਰਵਧੀ  ੈ। 

L&T Finance Limited ਨ ੂੰ

ਲਿਖਤੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ।
(LTF)

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਵਾਬ ਤਸੱਿੀਬਖਸ਼ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ

ਜਾੀਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਅੂੰਸ਼ਕ ਜਾੀਂ ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ

ਰੱਦ ਕਰ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾੀਂ ਕੋਈ

ਜਵਾਬ ਨਹੀ ੀਂ ਲਮਲਿਆ ਹੈ।

ਓਮਬਡਸਮੈਨ (LTF ਦੇ

ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਿ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਨਹੀ ੀਂ) ਦੇ ਨਾਿ

ਅਨੁਪ੍ਾਿਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ

If the customer has not 

approached any forum 
At the end of 30 days  

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


 

• ਗਿਾ ਕ ਰਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਨਪਟਾਿ ੇਲਈ ਰਕਸੇ  ੋਿ ਅਦਾਲਤ/ਫਿੋਮ/ਅਥਾਿਟੀ ਕੋਲ ਪ ੁੂੰਚ ਕਿਨ ਦੀ ਸੁਤੂੰਤਿਤਾ 

'ਤੇ  ੈ,  ਾਲਾਾਂਰਕ ਅਰਜ ੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱਚ ਉ  RBI ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਤਿੱਕ ਪ ੁੂੰਚ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨ ੀ ਾਂ  ਵੋੇਗਾ। 

• ਸਕੀਮ ਦੇ  ੋਿ ਵੇਿਰਵਆਾਂ ਲਈ, www.rbi.org.in ਵੇਖੋ  

• ਇ  ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਼ਿਾਖਾ/ਮੀਰਟੂੰਗ ਕੇਂਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ   ੈ

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12192&Mode=0

