
 
िरझव्हर् बँक - एकाित्मक शासकीय त ार चौकशी अिधकारी योजना, २०२१ 

मखु्य विैशष्  े
 
उपयु ता : 
स्कीममध्ये पिरभािषत केल्या माणे बँक कवा िबगर बँ कग िव ीय कंपनी कवा िसस्टम सहभागी (पेमट 
िसस्टममध्ये भाग घेणारी ी) कवा िरझव्हर् बँकेने िविहत केलेल्या इतर कोणत्याही घटका ारे दान केलेल्या 
सेवांना ही योजना लागू होईल. वेळोवेळी िन द  करणे; या योजनतगर्त वगळले जाणार नाही. 

 

ाहकान ेत ार दाखल करण्याची कारण े:- या योजनतगर्त त ारीची दखेभाल न करण्याच े कारण पुढील 
करणामंध्य ेसवेेतील गैर-देखभाल / कमतरतसेाठी असेल :- 

पूनावाला िफनकॉपर् िलिमटेड (“कंपनी”) 
च्या वगळण्याच्या कवा वगळण्याच्या 
कोणत्याही कृतीमुळे स्त झालेला 
कोणताही ाहक, ज्याच्या पिरणामी सेवेत 
कमतरता येते, तो योजनेअंतगर्त 
वैयि किरत्या कवा योजनेत पिरभािषत 
केल्या माणे अिधकृत ितिनधीमाफर् त 
त ार करू शकतो. 

• कंपनीचा वसाय िनणर्य / ावसाियक िनणर्य; 

• आउटसोिसग कराराच्या संबंधात िव े ता आिण कंपनी 
यांच्यातील िववाद; 

• थेट शासकीय त ार चौकशी अिधकाऱ्याकड े संबोिधत न 
केलेली त ार; 

• कंपनीच्या वस्थापन कवा अिधकाऱ्यांच्या िवरोधात सामान्य 
त ारी; 

• एक िववाद ज्यामध्ये कंपनीने वैधािनक कवा काय ाची 
अंमलबजावणी करणार् या ािधकरणाच्या आदशेांचे अनुपालन 
करून कारवाई सुरू केली आह;े 

• िरझव्हर् बँकेच्या िनयमांमध्ये समािव  नसलेली सेवा; 

• कंपनी आिण इतर िनयं ण संस्थांमधील वाद; 

• कंपनीच्या कमर्चारी-िनयो ा संबंधाशी संबंिधत िववाद. 

• त ार ही कारवाईच्या त्याच कारणाशी संबंिधत नाही जी 
आधीच आह े

o चौकशी अिधकार् यासमोर लंिबत असलेली कवा चौकशी 
अिधकार् याने िनकाली काढलेली कवा गुणव ेनुसार 
िनकाली काढलेली शासकीय त ार, एकाच 
त ारदाराकडून कवा एक कवा अिधक त ारकत्याकडून 
कवा एक कवा अिधक संबंिधत पक्षांकडून ा  झाली 

असली तरी; आिण 

o कोणत्याही न्यायालय, न्यायािधकरण कवा लवाद कवा 
इतर कोणत्याही मंच कवा ािधकरणासमोर लंिबत; 
कवा कोणत्याही न्यायालय, न्यायािधकरण कवा मध्यस्थ 
कवा इतर कोणत्याही मंच कवा ािधकरणा ारे 

गुणव ेनुसार िनकाली काढण्यात आले आह े कवा िनकाली 
काढण्यात आली आह,े मग ती त्याच त ारदाराकडून कवा 



एक कवा अिधक संबंिधत त ारदार / पक्षांकडून ा  
झाली असेल कवा नसेल. 

• त ार िनदनीय कवा फालतू कवा ासदायक स्वरूपाची आह;े 

• अशा दा ांसाठी मयार्दा कायदा, 1963 अंतगर्त िविहत केलेल्या 
मयार्दचेा कालावधी संपल्यानंतर कंपनीकडे त ार केली गेली 
होती; 

• त ारदार योजनेच्या कलम 11 मध्ये िन द  केलेली संपूणर् 
मािहती दान करत नाही; 

• त ारदाराने वैयि किरत्या कवा विकलािशवाय अिधकृत 
ितिनधीमाफर् त त ार दाखल केलेली नाही (अिधव ा पीिडत 

ी असल्यािशवाय). 
 

ाहक त ार कशी न दव ूशकतो ? 
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कंपनीकड ेलेखी त ार (त ार करणारा पुरावा ज्या 
प तीने त ारदार सादर करू शकतो यासह) 

कंपनीने त ार पूणर्त: कवा 
अंशतः नाकारली होती आिण 
त ारदार समाधानी नाही 

त ार िमळाल्यापासून ३० िदवसांच्या 
आत त ारदाराला कंपनीकडून 
कोणतेही उ र िमळाले नाही.

त ारदाराला कंपनीकडून उ र ा  झाल्याच्या 
तारखेपासून 1 वषार्च्या आत 

त ार केल्याच्या तारखेपासून 1 वषार्च्या 30 
िदवसांच्या आत 

शासकीय त ार चौकशी 
अिधकारी पोटर्ल / क ीकृत पावती 

आिण ि या क  



शासकीय त ार चौकशी अिधकारी/क ीकृत पावती आिण ि या क ावर त ार न दवण्याची ि या :- 

1. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पोटर्ल (https://cms.rbi.org.in) ारे ऑनलाइन त ारी न दवता येतात. 

2. खालील प यावर स लाइज्ड पावती आिण ि या क ावर इलेक् ॉिनक कवा भौितक प तीने त ार दखेील 
सबिमट केली जाऊ शकते. त ार त्यक्ष स्वरूपात सादर केली असल्यास, त्यावर त ारदार कवा अिधकृत 

ितिनधीने रीतसर स्वाक्षरी केली पािहजे. 

3. त ार इलेक् ॉिनक कवा िफिजकल मोडमध्ये त ार फॉमर्मध्ये दान केलेल्या स्वरूपात सादर केली जाईल 
(स्वतं पणे अपलोड केलेली) आिण त्यात िरझव्हर् बँक ऑफ इंिडयाने िन द  केलेली मािहती असेल. 

 

स लाइज्ड पावती आिण ि या क  (CRPC) चे तपशील 

क ीकृत पावती आिण ि या क  (CRPC) 

िरझव्हर् बँक ऑफ इंिडया, स ल िव्हस्टा, ४था मजला, सेक्टर १७, चंदीगड- १६००१७ 

ईमेल:- crpc@rbi.org.in  

टोल ी मांक - १४४४८ 

 

1. शासकीय त ार चौकशी अिधकारी िनणर्य कसा घतेात? 

‐ शासकीय त ार चौकशी अिधकार् यांसमोरची कायर्वाही सारांश स्वरूपाची असते 

‐ सामंजस्या ारे सेटलमटला ोत्साहन दतेे-> न पोहोचल्यास पुरस्कार / ऑडर्र जारी करू शकतात 

2. शासकीय त ार चौकशी अिधकार् याचं्या िनणर्यावर ाहक समाधानी नसल्यास अपीलीय ािधकरणासमोर 
अपील करू शकतो का? 

होय, शासकीय त ार चौकशी अिधकार् याचा िनणर्य अपीलीय अिधकारी आह:े िरझव्हर् बँकेच्या िवभागाचे 
भारी कायर्कारी संचालक अपील पुरस्कार िमळाल्यापासून कवा त ार नाकारल्याच्या 30 िदवसांच्या आत 

केले जातील. 
 


