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एकात्मिक लोकायुक्त योजना, 2021 ची ठळक वैशिष्ट्ये 

प्रयोज्यता :- भारतीय ररझर्वहट ननयम, 1934, बँककंि ववननमय कायदा, 1949, आणण अदायिी आणण जमाबंदी प्रणािी, कायदा 
2007  च्या तरतुदी खािी ननयंत्रित कंपनी द्वारे सेवा प्रदान करण्यासाठी. 
ननयंत्रित कंपनी चा अथट आहे एक बँक ककंवा एक िैर-बँककंि ववत्तीय कंपनी ककंवा एक प्रणािी सहभािी जी योजनेमध्ये 
र्वयाणखत करण्यात आिेिी आहे ककंवा योजनेखािी विळण्यात न आिेल्या मयाटदेपयंत वेळोवेळी ररझर्वहट बँकेने जसे 
ववननदेलित केिेिे असू िकत ेत्याप्रमाणे इतर कोणतीही कंपनी. 

या योजनेखाली ववचारात न घेतलेल्या बाबी: - 
 ननयंत्रित कंपनीचा (RE) ननणटय / र्वयावसानयक ननकाि. 

 ववके्रता आणण ननयंत्रित कंपनी यांच्या आऊर्सोसट करण्यात आिेल्या करारािी संबंगित वववाद. 
 थेर् िोकायुक्तांना उद्देिून न लिहहिेिी तक्रार. 
 ननयंत्रित कंपनीच्या र्वयवस्थापन ककंवा अगिकारी यांच्या ववरोिातीि सवटसािारण िाऱ्हाणी. 
 सांवविाननक ककंवा कायद्याची अंमिबजावणी करणाऱ्या प्रागिकारणाच्या आदेिाच ेपािन करण्यासाठी ननयंत्रित कंपनीद्वारे 

आरंभ केिेल्या कारवाई मिीि वववाद. 
 ररझर्वहट बँकेच्या ननयामक पूवाटविोकन  नसिेल्या सेवा. 
 ननयंत्रित कंपनीच्या मिीि वववाद. 
 ननयंत्रित कंपनीच ेमािक-कमटचारी यांच्या संबंिाचा समावेि असिेिे वववाद. 

 

 

योजनेअतंर्गत तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही, जोपयतं 

 योजनेखािी तक्रार करण्यापूवी तक्रारदाराने ननयंत्रित कंपनीिा लिणखत तक्रार केिेिी आहे आणण- 
a. तक्रार पूणटपणे ककंवा अंितः नाकारण्यात आिेिी आहे आणण तक्रारदार हा उत्तराने समािानी नाही ककंवा ननयंत्रित 

कंपनीिा तक्रार प्राप्त झाल्यापासून 30 हदवसांच्या आत तक्रारदारािा उत्तर लमळािे नाही आणण 
b. नमुद तक्रारदारािा ननयंत्रित कंपनी कडून उत्तर लमळाल्यानंतर 1 वर्ाटच्या आत िोकायुक्ताकड ेतक्रार करण्यात आिी 

ककंवा तक्रार केल्याच्या हदनांकापासून 1 वर्ट आणण 30 हदवसांमध्ये कोणतेही उत्तर प्राप्त झािे नाही. 
 तक्रार त्याच कारवाई संदभाटत नाही जी आिीपासूनच आहे – 

a. िोकायुक्ताकड ेप्रिंत्रबत आहे ककंवा िोकायुक्त जे त्यािा हाताळत आहेत त्यांनी समझोता केिा होता ककंवा आहे, मि 
ती त्याच तक्रारदाराकडून प्राप्त झािेिी अस ूककंवा नसो ककंवा 1 ककंवा अगिक तक्रारदारांकडून ककंवा पक्ष त्यांच्यािी 
संबंगित असोत.. 

b. कोणत्याही न्यायाियापुढे, िवादापुढे, ककंवा पंचापुढे प्रिंत्रबत असो ककंवा कोणत्याही न्यायावयाद्वारे त्याच्या  समझोता 
केिा कोणत्याही न्यायाियाद्वारे  त्याच्या योग्यतेच्या आिारावर ककंवा करण्यात आिेिा होता. िवाद ककंवा पंच, 
यांना त्याच तक्रारदाराकडून ककंवा 1 ककंवा त्यापेक्षा अगिक संबंगित पक्षांकडून प्राप्त झािेिी असो ककंवा नसो. 

c. कारवाईच्या समान कारणांच्या संदभाटत न्यायािय ककंवा िवादासमोर प्रिंत्रबत असिेिी ककंवा ठरविेिी फौजदारी 
कायटवाही ककंवा फौजदारी िुन््या त सुरू असिेिा कोणत्याही पोिीस तपासाचा समावेि नाही.  

 तक्रार अपमानास्पद ककंवा फाितू ककंवा िासदायक नाही. 
 अिा दार्वयांच्या साठी  मुदत अगिननयम, 1963 च्या खािी कािबा्यता कािाविीच्या समाप्तीच्या आिी ननयंत्रित 

कंपनीकड ेतक्रार नोंदवण्यात आिी होती. 
 योजनेच्या किम 11 च्या नुसार तक्रारदाराने संपूणट माहहती प्रदान केिेिी आहे. 
 तक्रारदाराने स्वतःच तक्रार नोंदविी ककंवा तक्रारदार हा वकीि नसल्यास त्याने वककिांच्या लिवाय इतर कोणामाफट त तरी 

तक्रार दाखि केिी. 



 
 
 
तक्रार नोंदवण्यासाठी ग्राहकाद्वारे अनसुरण करावयाची पद्धत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्रार दाखल करण्याची पद्धत  

 

तक्रार ही एकतर ऑनिाइन https://cms.rbi.org.in या पोर्टिमाफट त ऑनिाइन ककंवा खािीि पत्त्यावर कें हिय प्राप्ती आणण 
प्रकक्रया कें ि यांच्याकड ेभोनतक स्वरूपात (योग्य प्रकारे स्वाक्षरी करून) दाखि केिी जाऊ िकत.े: 
 

कें द्रिय प्रात्ततयााँ आणण प्रक्रक्रया कें ि,  

भारतीय ररझर्वहह बाँक,  

4था िजला, सेक्टर 17, 

चदंीगड – 160017 

 

लोकायुक्त किाप्रकारे ननणहय घेतो? 
 िोकपाि/उप िोकपाि तक्रारदार आणण ननयंत्रित कंपनी  यांच्यात सुवविा ककंवा सामोपचार ककंवा मध्यस्थी करून  

कराराच्या साहाय्याने तक्रारीच्या ननराकरणािा प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतात. 
 िोकपािापुढीि प्रकक्रया या सारांि स्वरूपात असतात आणण त्या पुरार्वयाच्या कोणत्याही ननयमांद्वारे बंगिक नसतीि. 
 तक्रारीच ेननराकरण झािे असे तरे्वहा समजण्यात येईि जेर्वहा: - 

 
a) त ेिोकपािाच्या हस्तक्षेपाने ननयंत्रित कंपनी द्वारे समझोता करण्यात आिा ककंवा 
b) िाऱ्हाण्याच्या ननराकरणाची पद्धत आणण मयाटदेमध्ये राहून तक्रारदार समािानी असल्यास लिणखत स्वरूपामध्ये 

ककंवा अन्यथा (नोंद करून) देण्यास तक्रारदार सहमत असल्यास ककंवा 
c) तक्रारदाराने ऐच्च्िक पणे तक्रार काढून घेण्यास तयार असल्यास 

 योजनेच्या किम 16 च्या खािी तक्रार नाकारण्यात आिेिी नसल्यास, िोकपाि ननवाडा देईि. 

 NBFC कड ेलिणखत तक्रार करतो 

 NBFC कडून 30 हदवसांच्या आत उत्तर प्राप्त 
झािे 

NBFC कडून 30 हदवसांच्या आत उत्तर प्राप्त 
झािे नाही 

ननयंत्रित कंपनी कडून एकतर ऑनिाइन ककंवा 
पिर्वयवहाराने उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर एक वर्ांच्या 

आत िोकायुक्ताकड ेतक्रार केिी जाऊ िकत.े 

एकतर ऑनिाइन ककंवा पिर्वयवहाराने 
एक वर्ट आणण तीस हदवसांच्या आत 
िोकायुक्तांकड ेतक्रार केिी जाऊ िकत े

तक्रार नाकारण्यात आिी 
नाही 

तक्रार अंितः/पूणटपणे नाकारण्यात आिी 

तक्रारीच ेननराकरण 
करण्यात आिे 

तक्रारदार NBFC च्या 
उत्तराने समािानी 

आहे 

तक्रारदार NBFC च्या 
उत्तराने समािानी 

नाही 

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


 
 
अवपशलय प्राधिकरणाच्या पुढे अवपल करणे 

 

 

 

 

 

  

कंपनीच्या नोडल अधिकाऱयांच ेनाव आणण संपकह  तपिील 
मुख्य नोडल 

अधिकारी 
नोडल अधिकारी  झोन कायाालय पत्ता 

सपंका  

क्रमांक       ईमेल id 

श्री.बी.एम. 
पार्ीि 

श्री.बी.एम. 
पार्ीि 

मुंबई श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमीरे्ड, 

 युननर् कं्र- 02ए,  च्स्र्ल्र् फ्िोअर, फॉच्युटन प्िाझा, ठुबे 

पाकट , लिवाजी निर, पुणे, महाराष्ट्ट्र -  411005 

7420066611 
Mumbainodal

@stfc.in 

श्री. संजीव 
कुमार लसन्हा 

नवी 
हदल्िी 

श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमीरे्ड, 

S/F-203, प्िॉर् क्र-20,  कृष्ट्णा पाकट  र्व्यू प्िाझा, सेक्र्र 

-20, द्वारका, नवी हदल्िी 110075 

011-

28070333     

     

Newdelhinodal

@stfc.in 

श्री. सुजोय 
भाट्टा 

कोिकता श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिलमरे्ड, 

686, श्राची र्ॉवर, 4था मजिा, स्पेस 4बी, आनंदपूर, 

ईएम बायपास, रुबी कनेक्र्र, कोिकाता 700107, 

पच्चचम बंिाि 

033-
44000201 

Kolkatanodal

@stfc.in 

श्री. रमेि पी 
बी  

चने्नई श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमीरे्ड, 

श्री र्ॉवसट प्िॉर् कं्र 14 ए साऊथ फेज, औद्योगिक 

वसाहत, िुंडी, चेन्नई -600032 

044- 

24990356  

Chennainodal

@stfc.in 

 

टीप- जर कोणािाही इच्िा असल्यास,िोकपाि योजनेची प्रत आमच्या िाखा र्वयवस्थापकांकड े अविोकनासाठी 
ठेवण्यात आिेिी आहे, 

 
योजनेच्या आणखी तपिीिासाठी www.stfc.in  आणण www.rbi.org िा संदलभटत करा 

या योजनेच्या किम 15(1) ककंवा या योजनेच्या 
खािीि 16(2)(c) त े 16(2)(f) देण्यात आिेल्या 
ननवाड्याने तक्रारदार समािानी नसल्यास. 

तक्रारदार ननवाडा/नाकारणे यांची पावती प्राप्त 
झाल्यापासून तीस हदवसांच्या आत अवपिीय 

प्रागिकरणाच्या समोर अपीिदाखि करू िकतो. 

http://www.rbi.org/

