
ईआ्बी ग्रुप तक्ाि ्ंत्रिा
साव्षिनिक िबाबिािीचटे साधि



खालील संकटे त स्ळावि ऑिलाईि  तक्ाि अि्ष उपलब्ध आहटे.
www.eib.org/complaints/form

तक्ाि कोि करू शकतो ?

ईआ्बी च्ा करु ठल्ाही प्रकलपामरुळटे  त्रस् ्झालटेली व्यक्ी तक्ाि िाखल करू शकतटे. 

मी कशा बद्दल तक्ाि करू शकतो ?

ईआ्बी िटे घटेतलटेलटे निि््ष  दकंवा उपक्म अ्ोग्य पद्धतीिटे घटेतलटे गटेलटेलटे आहटेत दकंवा घटेतलटे िात आहटेत असटे 
वाटत असल्ास  तरुम्ही तक्ाि करू शकता. 

करु ठल्ाही प्रकलपा नवर्ी हवी असलटेली मादहती उपलब्ध होत िसल्ास, प्रकलपाचटे प्ा्षवििावि होिािटे 
परििाम व  सामाजिक परििाम, दकंवा ििती प्रदक््ा ह्ाबद्दल आपि तक्ाि करू शकता. प्रकलपासंबंधी 
नि्ोिि,अमंलबिाविी दकंवा परििाम ह्ाचंा समावटेश आपल्ा तक्ािी मधटे असू शकतो.

समस्यटे बाबत मादहती ्झाल्ापासूि एका वरा्ष च्ा आत आपि तक्ाि करू शकता. 

मा्झी मादहती गोपिी् िाहील का? 

ईआ्बी - तक्ाि निवािि, (ईआ्बी – सीएम), अज्ात व्यक्ीकडूि तक्ाि स्वीकाित िाही. पिंत ूतरुमची 
वै्क्क्क मादहती आपल्ा लटेखी पिवािगी णशवा् करु िालाही दिली िािाि िाही. 

िो प य्ंत आपि गोनि्तटेची नविंती कित िाही तोप य्ंत आपल्ा तक्ािीचटे मरुद्दटे हटे (िसटेकी आपलटे आिोप) 
साव्षिनिक समिलटे िातील.

आपली तक्ाि, बिला, गैिवत्षि, दकंवा करु ठल्ाही प्रकािच्ा िटेििावामध्टे  रूपातंरित व्ा्ला िको.

ई आ् बी मधटे करु ठल्ाही प्रकाचािच्ा सूड िाविटेला सहि ि किण्ाचटे धोिि आहटे (शनू्य  सदहष्रुता 
धोिि).

मी कशा प्रकािटे तक्ाि िोिंव ूशकतो ?

लटेखी तक्ाि ऑिलाईि फॉम्षच्ा माध्मातूि, दकंवा इमटेल, फ्ट क्सद्ािटे, दकंवा पोस्द्ािटे ई आ् बी च्ा 
पत्ावि पाठव ूशकता.( संपक्ष  मादहती बघा) दकंवा ई आ् बी च्ा बाहटेिील का्ा्षल्ाला पाठव ूशकता.

तरुम्ही आपल्ा तक्ािी कोित्ाही ्िूोपी्ि ्रुनि्ि िारामंध्टे करू शकता. 

ईआ्बी - तक्ाि निवािि ्ंत्रिा जा िटेशात प्रकलप चालू आहटे  नतथिल्ा अधधकतृ त िारामंध्टे तक्ाि 
घटेण्ास प्र्त्नशील आहटे.

स्टेप 1:  तक्ाि

http://www.eib.org/complaints/form


ममदडएशि -Mediation ( मध्स्ीच्ा साहाय्ािटे िोन्ी पक्ाचंटे समाधाि कििटे)

िि सव्ष पक्ाचंी सहमती असटेल ति ई आ् बी तक्ाि निवािि ्ंत्रिा मध्स् िटेमूि समाधाि 
करू शकतटे. ह्ामध्टे िटेश पातळी विील सिकािी अधधकािी दकंवा ईआ्बी ग्रुप सर्वव्सटेसचा 
समावटेश असू शकतो.

आपि  मध्स् िटेमण्ाची नविंती करू शकता.

खालील संकटे त स्ळावि ऑिलाईि  तक्ाि अि्ष उपलब्ध आहटे.
www.eib.org/complaints/form

स्टेप 2:  िजिस्ट्टेशि 

स्टेप 3:  तक्ाि हाताळण्ाची प्रदक््ा

मा्झी तक्ाि िाखल होईल की िाही हटे मला कसटे कळिाि?

ईआ्बी तक्ाि निवािि ्ंत्रिा आपल्ाला िहा दिवसात आपली तक्ाि ममळाल्ाची पोच पावती िटेईल.

िि आपली तक्ाि िाखल किण्ा िोगी िसटेल ति ई आ् बी तफफे  आपल्ाला त्ाचटे कािि कळवण्ात 
ट्ेईल.

िि आपली तक्ाि िाखल होण्ास पात्र असटेल ति ईआ्बी- तक्ाि निवािि ्ंत्रिा आपल्ाला त्ाबद्दल 
अधधक मादहती िटेईल आणि आपल्ाला उत्ि कसटे दकंवा कधी ममळटेल हटे कळवण्ात ट्ेईल.

ह्ा स्टेिला माझ्ा कडूि का् अपटेक्ा आहटे ?

तक्ाि हाताळण्ाची प्रदक््ा ही तक्ािीचा प्रकाि, िोिंवण्ासाठी वापिलटेली पद्धत, प्राथिममक पडताळिी, 
आिोप दकंवा तथ्य ह्ावि अवलंबिू आहटे.

ईआ्बी आपल्ाला अधधक मादहतीसाठी संपक्ष  करू शकतटे. आणि तक्ािीची सत्ासत्ता तपासण्ासाठी 
कतृ ती करू शकतटे.

http://www.eib.org/complaints/form


स्टेप 4:   निष्पत्ी

ह्ा प्रदक् ट्ेचटे संिाव्य परििाम/ निष्पत्ी का् आहटेत?

• समस्यटेचटे समाधाि
• ईआ्बी समूह व्यवस्ापिाला णशफािस कटे ली िाईल
• सरुधािक  कतृ ती सरुचनवली िाईल.
• परुढील का ््षवाही थिाबंटेल.
• आिोप खािीि कटे लटे िातील.

मला परििाम कसा कळटेल?

ईआ्बी तक्ाि निवािि ्ंत्रिा आपल्ाला तक्ािीच्ा परििाम/ निष्पत्ी बद्दल अधधकतृ त मादहती 
िटेईल.

तक्ािीला उत्ि िटेण्ाचा कालावधी हा तक्ाि हाताळण्ाच्ा प्रदक््टेवि अवलंबिू आहटे आणि तक्ाि 
स्वीकािल्ाचटे उत्ि दिल्ापासूि त्ाला २५ तटे २४० का्ा्षल्ीि दिवस लागू शकतात.  अधधक 
मादहतीसाठी खालील फलो चाट्ष बघा.

परुढटे का् ?

िि समस्या सोडवण्ाची कतृ ती व णशफािसी उत्िामध्टे समानवष् असतील ति ईआ्बी त्ा अमलात 
आितटे. कटे सचा निकाल ईआ्बी च्ा संकटे तस्ळावि प्रकाणशत कटे ला िातो (गोपिी्तटेनवर्ी  सव्ष 
नि्म लक्ात घटेऊि )

िि आपल्ाला निकाल समाधािकािक वाटत िसटेल ति आपि ईआ्बी ग्रुप नवरुद्ध ्रुिोनप्ि 
ओबंड्समिकडटे तक्ाि िोिंव ूशकता.



फॉलो अप आणि मॉनिटरिंग

स्टेप 2: िजिस्ट्टेशि

10 दिवसामध्टे तक्ािीची पोचपावती

कटे स  बंि होईल 
शक्य असल्ास, इति उपा्ाचंा सलला िटेण्ात ट्ेईल. 

स्टेप 1: तक्ाि

निष्कर्ष अहवाल
१४०का्ा्षल्ीि दिवस

पत्र
25 का्ा्षल्ीि दिवस

तक्ाििािाला लटेखी 
कळवलटे िाईल 

निष्कर्ष/मध्स्ी अहवाल
२४० का्ा्षल्ीि दिवस

तक्ाि ईआ्बी तक्ाि निवािि  का ््षक्टेत्रात आहटे का? 
िाखल होण्ास पात्र आहटे का? 

स्टेप 3: हाताळिी प्रदक््ा

मािक (स््टं डड्ष)प्रदक््ा 

चौकशी
४० का्ा्षल्ीि दिवस

सोपी प्रदक््ा प्रनतबंधात्मक प्रदक््ा 

EIB ग्रुप सटेवामंध्टे 
टट्ान्सफि

नवस्ारित प्रदक््ा
"ई" आणि "एफ " तक्ाि

प्रािंणिक मूल्ाकंि
६० का्ा्षल्ीि दिवस

स्टेप 4: निष्पत्ी 

हो्

िाही

‘ ई' म्हििटे प्रकलपाचंा प्ा्षवििावि आणि समािावि होिाि परििाम 
आणि 
‘एफ' म्हििटे नवत् परुिवठा कटे लटेल्ा  का ््षक्माचंटे व्यवस्ापि



ईआ्बी ग्रुप तक्ाि ्ंत्रिा
98-100 बरुलटेवड्ष कोििाड अ्टडटेिॉअि
L-2950 लक्झेंबग्ष
फोि: +352 4379 – 14005
फ्ट क्स : +352 4379 – 63362
ईमटेल: complaints@eib.org

अधधक मादहती www.eib.org/complaints वि उपलब्ध आहटे

ईआ्बी ग्रुप मध्टे ्रुिोनप्ि इंव्टेस्मेंट बँक आणि ्रुिोनप्ि इंव्टेस्मेंट फंड ्ाचंा समावटेश होतो. 

्रुिोनप्ि इंव्टेस्मेंट बँक ही ्रुिोनप्ि ्रुनि्िची कि्ष िटेिािी शाखा आहटे. ईआ्बी त्ा शाश्वत 
प्रकलपाकंरिता आर्थिक मित आणि कौशल् ्ाचंा परुिवठा कितटे िटे प्रकलप ्रुिोनप्ि ्रुनि्िच्ा 
धोििामंध्टे ्ोगिाि िटेतात. ्रुिोनप्ि ्रुनि्िचटे सिस्य िाष्ट् हटे इआ्बीचटे िागीिाि आहटेत.

्रुिोनप्ि इंव्टेस्मेंट फंड लघरु व मध्म उद्ोगािंा (SMEs) आर्थिक मध्स्ाचं्ा नवस्तृत श्टेिीद्ािटे 
निधी सहा्ता ममळविू मित कितटे. ्रुिोनप्ि इंव्टेस्मेंट फंडची मरुख्य िागीिाि ्रुिोनप्ि इंव्टे-
स्मेंट बँक आहटे, तसटेच ्रुिोनप्ि ्रुनि्ि आणि इति साव्षिनिक आणि खािगी नवत्ी् संस्ा 
उव्षरित िागीिाि आहटेत.

्रुिोनप्ि ओबंड्समि (लोकपाल ) ही एक स्वतंत्र संस्ा आहटे िी ई ्रु प्रशासिाला िबाबिािी 
घटेण्ास पात्र ठिवतटे. ओबंड्समि ई आ् बी समरुहासह ्रुिोनप्ि ्रुनि्ि संस्ामंधील गैिकाििा-
िाच्ा तक्ािीचंी चौकशी कितटे. जािंा ्रुिोनप्ि ्रुनि्िच्ा प्रशासिामध्टे समस्या आल्ा आहटेत 
आणि त्ािंी संस्टेशी संपक्ष  साधिू समस्या सोडवण्ाचा अ्शस्वी प्र्त्न कटे ला आहटे, तटे ओबंड्स-
मिकडटे तक्ाि करू शकतात.
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