
ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ - ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਰਟਡ (ਏਕੀਰਕਰਤ) ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2021 
 

ਪਰਮ ੁੱਖ ਰਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ 
 
 

ਰਕੁੱਥੇ ਲਾਗੂ੍ ਹ ੰਦੀ ਹੈ: 
 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਜਾਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਬਨਾਾਂ ਬਕਸੇ ਬ ਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਪਰਣਾਲੀ ਬ ਿੱਚ ਬਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਣਾਲੀ/ਪੈਬਸਆਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਬ ਿੱਚ ਬਹਿੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਬ ਅਕਤੀ) ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ 

ਬਨਰਧਾਬਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰ ੇਤ ੇਲਾਗੂ ਹ ੋੇਗੀ, ਬਜ ੇਂ ਬਕ ਯੋਜਨਾ ਬ ਿੱਚ ਦਿੱਬਸਆ ਬਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਸਿੱਭ ਤ ੇ

ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗੀ ਬਜਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਬਹਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਬਿਆ ਬਗਆ। 
 

ਗ੍ਾਹਕ ਦ ਆਿਾ ਰਸਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕਿਨ ਦੇ ਆਧਾਿ (ਮੂਲ 

ਕਾਿਨ):- 

ਸੇਵਾ ਰਵੁੱਚ ਰਕਸ ੇ ਕਮੀ ਲਈ ਰਸਕਾਇਤ ਵਾਰਜਬ ਨਹੀ ਾਂ ਮੰਨੀ ਾਂ 

ਜਾਵੇਗ੍ੀ/ ਦਿਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਜੇ ਉਹ ਹੇਠ ਰਦੁੱਰਤਆਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ; 
 

ਲੈਂ ਬ ੰਗਕਾਰਟ ਫਾਈਨਾਾਂਸ ਬਲਬਮਬਟ  (“ਕੰਪਨੀ”) ਦੇ ਬਕਸੇ  ੀ ਕੰਮ 

ਜਾਾਂ ਅਣਗਬਹਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸਾਨ ਕਈੋ  ੀ ਗਾਹਕ, ਬਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੰੂ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬ ਿੱਚ ਕਈੋ ਕਮੀ ਲਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਬਕ 

ਬ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਸਮਰਿੱਥ ਅਬਧਕਾਰੀ (ਪਰਤੀਬਨਧੀ) 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

● ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਬਲਆ ਬਗਆ ਕੋਈ ਕਮਰਸੀਅਲ ਹਕੁਮ 

(ਬਨਰਣ)ੇ/ਫੈਸਲਾ 

● ਬ ਕਰੇਤਾ ਜਾਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ ਚਾਲੇ ਬਕਸੇ ਆਊਟਸੋਰਬਸੰਗ 

ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁਬਿਆ ਬ  ਾਦ/ਮਸਲਾ; 

● ਬਸਕਾਇਤ ਜੋ ਬਸਿੱਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਲੋ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਾਈ ਗਈ; 

● ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਬੰਧਕਾਾਂ ਬ ਰੁਿੱਧ ਆਮ 

ਬਸਕਾਇਤਾਾਂ; 

● ਕੋਈ ਬ  ਾਦ ਬਜਸ ਬ ਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਾਂ ਕਾਨੰੂਨ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਕੁਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਰ ਾਈ ਸੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹ;ੈ 

● ਕੋਈ  ੀ ਸੇ ਾ ਜੋ ਬਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (ਬਨਯੰਤਰਣ 

ਕਰਨ ਦੇ) ਦਾਇਰੇ ਬ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹ;ੈ 

● ਕੰਪਨੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਨਯਤੰਰਣ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ ਦੇ ਬ ਿੱਚ 

ਬ  ਾਦ; 

● ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁਬਿਆ 

ਕੋਈ ਬ  ਾਦ। 

● ਬਸਕਾਇਤ ਉਸੇ ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਜੋ 

ਪਬਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ- 

- ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਆੁਰਾ 

ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਸੁਲਝਾਈ ਜਾਾਂ ਬਨਪਟਾਈ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹ,ੈ 

ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਾਂ 

ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸੰਬਧੰਤ 

ਬਧਰਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ  ੇਜਾਾਂ ਨਾ; ਅਤ ੇ

- ਬਕਸੇ  ੀ ਅਦਾਲਤ, ਬਟਰਬਬਊਨਲ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਸਮਝੌਤਾ 

ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੇ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਫਰੋਮ ਜਾਾਂ ਅਬਧਕਾਰੀ ਕੋਲ 

ਬ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਬਟਰਬਬਊਨਲ ਜਾਾਂ 

ਬਕਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੇ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਜਾਾਂ 

ਅਬਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਾਂ 

ਬਨਪਟਾਈ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਾਂ 

ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਾਂ ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਾਾਂ/ ਸੰਬਧੰਤ ਬਧਰਾਾਂ 

 ਿੱਲੋਂ  ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ੇ ਜਾਾਂ ਨਾ 

● ਬਸਕਾਇਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਾਂ ਫਜੂ਼ਲ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੀ 

ਹੈ; 



● ਅਬਜਹੇ ਦਾਅਬ ਆਾਂ ਲਈ, ਕਪੰਨੀ ਨੰੂ ਬਸਕਾਇਤ ਸੀਮਾ ਐਕਟ, 

1963 ਦੇ ਤਬਹਤ ਬਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਮਆਦ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; 

● ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਬਸਕਾਇਤ 

ਦਰਜ ਕਰਨ  ਾਲੇ) ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਇਆ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰ ਾਈ ਹੈ; 

● ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਬਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ  ਾਲੇ) ਨੇ ਬਸਕਾਇਤ 

ਆਪ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਸਮਰਿੱਥ ਅਬਧਕਾਰੀ (ਪਰਤੀਬਨਧੀ) ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 

ਦਰਜ ਕਰ ਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਬਧਕਾਰੀ (ਪਰਤੀਬਨਧੀ)  ਕੀਲ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਬਸਰਤੇ ਬਸਕਾਇਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਆਪ ਿੁਦ 

 ਕੀਲ ਨਾ ਹੋ ੇ) 
 
 

ਗ੍ਾਹਕ ਰਸਕਾਇਤ ਰਕਵੇਂ ਦਿਜ ਕਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ਲੋਕਪਾਲ/ਕੇਂਦਿੀਰਕਰਤ ਿਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ੍ ਸੈਂਟਿ (ਕੇਂਦਿ) ਰਵਖੇ ਰਸਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕਿਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ:- 
 

1. ਬਸਕਾਇਤ ਇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਰਟਲ (https://cms.rbi.org.in) ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

2. ਹੇਠਾਾਂ ਬਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਤ ੇਬਸਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀਬਕਰਤ ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਪਰੋਸੈਬਸੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟਰਾਬਨਕ ਮਾਬਧਅਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ 

ਆਪ ਜਾ ਕੇ  ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਾਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਤ ੇ

ਤੁਹਾ ੇ (ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਜਾਾਂ ਸਮਰਿੱਥ ਅਬਧਕਾਰੀ (ਪਰਤੀਬਨਧੀ) ਦੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ। 
 

3. ਬਸਕਾਇਤ ਨੰੂ ਬਸਕਾਇਤ ਲਈ ਬਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਬ ਿੱਚ ਬਦਿੱਤ ੇਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਬ ਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਾਬਨਕ ਮਾਬਧਅਮ ਰਾਹੀ ਾਂ  (ਅਿੱਲਗ 

ਤੋਂ ਅਿੱਪਲੋ  ਕਰਕ)ੇ ਜਾਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਬ ਿੱਚ ਅਬਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ ਦਆੁਰਾ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹ।ੈ 
 
 
 
 

ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਬਲਿਤੀ ਬਸਕਾਇਤ ਕਰਨਾ 

(ਬਜਸ ਬ ਿੱਚ ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਬਸਕਾਇਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) 

ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਬਸਕਾਇਤ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਰਪੂ 

ਬ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਿਾਬਰਜ ਕਰ 

ਬਦਿੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ 

ਜ ਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਬਸਕਾਇਤ ਬਮਲਣ ਦੇ 30 ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ 

ਕੰਪਨੀ  ਿੱਲੋਂ  ਕਈੋ ਜ ਾਬ ਨਹੀ ਾਂ 

ਆਇਆ 

ਬਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ  ਿੱਲੋਂ  

ਜ ਾਬ ਬਮਲਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 

ਬਸਕਾਇਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 

ਅਤੇ 30 ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਪੋਰਟਲ/ਕੇਂਦਰੀਬਕਰਤ 

ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਪਰੋਸੈਬਸੰਗ ਸੈਂਟਰ 

(ਕੇਂਦਰ) 



 

ਕੇਂਦਿੀਰਕਰਤ ਿਸੀਦ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ੍ ਕੇਂਦਿ(CRPC) 

 ਦਾ ਪਤਾ 
 

ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼  ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਪਰੋਸੈਬਸੰਗ ਸੈਂਟਰ (CRPC) 

ਬਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰ ੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬ ਸਟਾ, ਚੌਥੀ ਮੰਬਜ਼ਲ, ਸੈਕਟਰ 17,ਚੰ ੀਗਿ੍ - 160017 

ਈਮੇਲ:-crpc@rbi.org.in  

ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ – 14448 

 

1. ਲੋਕਪਾਲ ਰਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 

- ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਿੱਗੇ ਕਾਰ ਾਈ ਸੰਿਪੇ ਰਪੂ ਬ ਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ

- ਸਮਝੌਤੇ ਦਆੁਰਾ ਬਨਪਟਾਰੇ ਨੰੂ ਉਤਸਾਬਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ -> ਜੇ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ/ਹਕੁਮ ਬਦੰਦਾ ਹ ੈ
 

2. ਜੇ ਗ੍ਾਹਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਉੁੱਚ ਅਰਧਕਾਿੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 

ਦਿਜ ਕਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੀ ਹਾਾਂ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬ ਰੁਿੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ > ਬਕਸ ਅਬਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 

ਬਰਜ਼ਰ  ਬੈਂਕ ਬ ਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ  ਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ > ਅਪੀਲ ਫੈਸਲੇ ਜਾਾਂ ਬਸਕਾਇਤ ਦੇ ਿਾਬਰਜ (ਰਿੱਦ) ਹੋਣ ਦੇ 30 

ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਨੋਟ: 

- ਇਹ ਬ  ਾਦ/ਝਗਿੇ ਦਾ ਬਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਦਾ ਬਦਲ ਾਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈ

- ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਬਕਸੇ  ੀ ਪਿਾਅ ਤੇ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ/ਫੋਰਮ/ਅਬਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਿੁਿੱਲ ਹ।ੈ 
 

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਬਲਿੱਕ ਕਰੋ https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng 
 

ਲੈਂ ਰਡੰਗ੍ਕਾਿਟ ਫਾਈਨਾਾਂਸ ਰਲਰਮਰਟਡ ਦਾ ਨੋਡਲ ਆੁੱ ਰਫਸਿ 

ਨਾਮ: ਸਰੀਮਤੀ ਕੁਮੁਬਦਨੀ ਅਿੱਗਰ ਾਲ 

ਪਤਾ: 6 ੀ ਾਂ ਮੰਬਜ਼ਲ, ਬੀ ਬਲਾਕ, ਦਾ ਫਸਟ, ਦਾ ਫਸਟ ਐ ੇਬਨਊ ਰੋ , ਕੇਸ ਬਾਗ ਪਾਰਟੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਪਿੱਛੇ, 

 ਸਤਰਾਪੁਰ, ਅਬਹਮਦਾਬਾਦ –380015 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਿ: 079 6814 4659 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਿ: +91-70690 87586 

ਈਮੇਲ: nodalofficer@lendingkart.com 
 

ਨੋ ਲ ਆਿੱ ਬਫਸਰ ਨਾਲ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸੁਿੱਕਰ ਾਰ ਸ ੇਰ ੇ10:30  ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 6:00  ਜੇ ਤਿੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

(ਸਰਕਾਰੀ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ  ਕੇ) 
 

 

 

mailto:-crpc@rbi.org.in
https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng
mailto:nodalofficer@lendingkart.com

