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ਅੰਤਿਕਾ 1 

ਆਰਬੀਆਈ ਏਕੀਤਕਿਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ, 2021 

ਪਿਮ ੁੱ ਖ ਤਿਸ਼ੇਸਿਾਿਾਂ 

ਉਪਯੋਗਤਾ:  

ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਆੁਰਾ ਰਿਯੰਰਰਿਰ ਕੀਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ (ਯਾਿੀ ਬੈਂਕ/ ਐਿਬੀਐਫਸੀ/ ਭੁਗਰਾਿ ਰਸਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ) 

ਸੇ਼ੇਿਾ ਤਿੁੱ ਚ ਕਮੀ ਿਾਸਿ਼ੇ ਗਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਤਸਕਾਇਿ ਭਰਨ ਦ਼ੇ ਆਧਾਰ  

• ਰਵਆਜ/ਜਮ੍ਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਰਾਿ ਿਹੀ ਂਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਭੁਗਰਾਿ ਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ  

• ਚ ੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਿਹੀ ਂਕੀਰਾ ਰਗਆ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਕੀਰਾ ਰਗਆ  

• ਮਿਜ਼਼ੂਰ ਕੀਰੀ ਲੋਿ ਰਕਮ, ਰਿਯਮ ਅਰ ੇਸ਼ਰਰਾਂ, ਰਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਦਰ ਆਰਦ ਬਾਰੇ ਿਹੀ ਂਦੈੱਰਸਆ ਰਗਆ।  

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਖ਼ਰਵਚਆ ਂਦੀ  ਸੂਲੀ  ਾਸਤੇ ਨੋਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ  

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ  

• ਅਸਫਲਤਾ/ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ/ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਰੀ  

• ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ/ਲੋਿ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਰਵੈੱਚ ਬਣੇ ਕਾਿ਼ੂੰ ਿੀ ਰੌਰ 'ਰੇ ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਿਯੋਗ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਰਵੈੱਚ ਅਸਫਲਰਾ  
• ਆਰਬੀਆਈ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਈ  

• ਰਿਰਪੈੱਖ ਅਰਭਆਸ ਕੋਡ 'ਰੇ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਰ ਿਹੀ ਂਹ  

ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

 

ਲੋਕਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਤਕਿੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 

ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਕਾਰ ਾਈਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਹਨ  

ਸੁਲਾਹ ਦਆੁਰਾ ਵਨਪ੍ਿਾਰੇ ਿ਼ੂੰ  ਉਰਸ਼ਾਰਹਰ ਕਰਦਾ ਹ  ਜੇ ਿਹੀ ਂਪਹੁੰਰਚਆ, ਰਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ/ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ   

 

ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦ਼ੇ ਫੈਸਲ਼ੇ  ਿੋਂ ਸੰਿ ਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?  

ਹ਼ਾਂ, Appellate Authority (ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿਬੰਧਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਰਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁੈੱਖੀਆ)।  
 

ਨੋਿ ਕਰੋ- ਇਹ ਇਿੱਕ ਵ ਕਲਪ੍ਕ ਵ  ਾਦ ਵਨਪ੍ਿਾਰਾ ਵ ਧੀ ਹੈ। ਿਾਹਕ ਿ਼ੂੰ  ਵਕਸੇ  ੀ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤ ੇਵਨਪ੍ਿਾਰੇ  ਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ/ਫੋਰਮ/ਅਥਾਰਿੀ ਕੋਲ 

ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ  

ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਰਵਆਂ ਵਾਸਰ ੇwww.rbi.org.in ਿ਼ੂੰ  ਵੇਖੋ 

ਸਬੰਧਿ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨ ੰ
ਤਲਖਿੀ ਪਿਿੀਤਨਧਿਾ

ਜ਼ੇਕਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ  ਿੋਂ
ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦਾ ਜਾਂ
ਗਾਹਕ ਐਨਬੀਐਫਸੀ  ਦ਼ੇ
ਜਿਾਬ ਿੋਂ ਅਸੰਿ ਸਟ

ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋਕਪਾਲ 
ਕੋਲ ਤਸਕਾਇਿ ਦਰਜ
ਕਰੋ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦ਼ੇ
ਜਿਾਬ ਿੋਂ ਇੁੱ ਕ ਸਾਲ 
ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ)

 

ਇੈੱਕ ਮਹੀਿੇ ਦੇ ਅੰਰ 'ਰੇ  
 
 

 

ਜੇ ਗਾਹਕ ਿੇ ਰਕਸੇ 

ਫੋਰਮ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਿਹੀ ਂਕੀਰਾ 
 

http://www.deere.co.in/
http://www.rbi.org.in/
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