
ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ - ਏਕੀਿ ਤ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਕੀਮ, 2021 
ਮੁਖੱ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ ਂ

 
ਪਰ੍ਸਿੰਗਕਤਾ : 
ਇਹ ਸਕੀਮ ਿਕਸੇ ਬਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰ (ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 
ਿਵਅਕਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵ ਿਕ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ। ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ; ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 
ਤਿਹਤ ਬਾਹਰ ਨਹ  ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 
ਆਧਾਰ : - 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਗਰੈ-ਸਭੰਾਲ ਨਾ ਹਣੋ ਦਾ ਆਧਾਰ / ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕਈੋ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਇਨਹ੍ਾਂ ਮਾਮਿਲਆ ਂ ਿਵਚੱ ਨਹ  ਹਣੋੀ 
ਚਾਹੀਦੀ: - 

ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਿਫਨਕਾਰਪ ਿਲਮਿਟਡ (“ਕੰਪਨੀ”) ਦੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ 
ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ 
ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ/ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ; 

• ਇੱਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਿਸੰਗ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦ; 

• ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਨਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ; 

• ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਆਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ; 

• ਇੱਕ ਿਵਵਾਦ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

• ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹ  ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ; 

• ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਦ; 

• ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਿਨਯੋਕਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਵਾਦ। 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹ  
ਹੈ 

o ਇੱਕ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਿਬਤ ਹੈ ਜਾਂ 
ਿਕਸੇ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ ਿਧਰਾਂ ਨਾਲ; ਅਤੇ 

o ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਜਾਂ ਆਰਿਬਟਰੇਟਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਮ 
ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਿਬਤ; ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ 
ਜਾਂ ਆਰਿਬਟਰੇਟਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਂ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸੇ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ / ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹ । 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ; 



• ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਿਜਹੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਿਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 
1963 ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦ ੇ
ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹ  ਕਰਦਾ; 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
(ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਵਕੀਲ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ  ਹੈ)। 

 
ਇਕੱ ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ? 
 
( 
 
 
 
 
 
 
Written complaint to the Company 
 
 
 
 
The Within 1 year and 30 days from the date of 
 
 
Within 1 year and 30 days from the date of 
Centre 
 
 

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ (ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਤ) 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ 
ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ  ਹ ੈ

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 
30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ 

ਨਹ  ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤ ਜਵਾਬ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿਮਤੀ ਤ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 1 ਸਾਲ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਕਦਰ 

ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਪੋਰਟਲ / ਕਦਰੀਿ ਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ 

ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਸਟਰ 



 
ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਦਰੀਿ ਤ ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਪਰ੍ਸੈੋਿਸੰਗ ਸਟਰ ਿਵਖ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ :- 
 
1. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਰਟਲ (https://cms.rbi.org.in) ਰਾਹ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 
2. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਦਰੀਿ ਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਸਟਰ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਜਾਂ ਭੌਿਤਕ ਮੋਡ ਰਾਹ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਭੌਿਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰਤ 
ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

3. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ (ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਜਾਂ ਭੌਿਤਕ ਮੋਡ 
ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

 

ਕਦਰੀਿ ਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਸਟਰ (CRPC) ਦੇ ਵੇਰਵੇ 
 

ਕਦਰੀਿ ਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਦਰ (CRPC) 

ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਰਲ ਿਵਸਟਾ, 4ਵ  ਮੰਿਜ਼ਲ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜਹ੍-160 017 
ਈਮੇਲ :- crpc@rbi.org.in  

ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ - 14448 
 

1. ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਿਕਵ ਲਦਾ ਹ ੈ? 
‐ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
‐ ਸੁਲਹ੍ ਾ-ਸਫਾਈ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ-> ਜੇਕਰ ਨਹ  ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਇਨਾਮ/ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ 
 

2. ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕੇਰ ਉਹ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਤ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹ  ਹ ੈ? 
ਹਾਂ, ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ: ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਅਵਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 


