
 

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ - ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್್ಜನಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ (ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್) 

ಯೀಜನೆ, 2021 
 

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು 

ಉಪಯುಕ್ತ ತೆಗಳು : 
 

ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿರುವ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯ ಾಂಕಾಂಗ್-ಅಲಿ್ದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ 

ಅಥವಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ   ಭಾಗವಹಿಸುವವರು (ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವ 

ವಯ ಕತ )ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆ್ಕ  ನಿರ್ದ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಯಾಂದ 

ಹೊರಗಿಡದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವ ಯಸುತತ ದೆ. 

 

ಒಬ್ಬ  ಗ್ರರ ಹಕ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ಆಧಾರಗಳು:- 
 
 

ದೂರಿನ ನಿರ್್ಹಣೆಯಿಲಿ್ದಿರುವಿಕೆಗೆ 

ಆಧಾರಗಳು/ಸೇವೆಯಲಿ್ಲನ ಕೊರತೆಯ ಯಾವುದೇ 

ದೂರುಗಳು ಒಳಗಾಂಡಿರುರ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇರುತತ ದೆ:- 

ಲಾಂಡಿಾಂಗ್ಕಾರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ 

("ಕಂಪ್ನಿ") ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲನ ಕೊರತೆಯ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ ಅಥವಾ 

ಲೀಪ್ದಿಾಂದ ಬ್ಧಿತರಾದ ಯಾವುದೇ 

ಗ್ರರ ಹಕರು ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ವೈಯಕತ ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ವಿರ್ರಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯ 

ಮೂಲ್ಕ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಬ್ಹುದು. 

● ಕಂಪನಿಯ ವಾಣಿಜಯ  ತಿೋರ್ಪ್/ವಾಣಿಜಯ  

ನಿರ್ಧ್ರ; 

● ಹೊರಗುತಿತ ಗೆ ಒಪಪ ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತತ  ಕಂಪನಿಯ ನ್ಡುವಿನ್ 

ವಿವಾದ; 

● ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸರ್ದರುವ 

ದೂರು; 

● ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತತ  

ಅಧಿಕಾರಿ ವಗ್ದವರ ವಿರುದಧ  ಸಾಮಾನ್ಯ  

ಕಾಂದುಕೊರತೆಗಳು; 

● ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ 

ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಾ ಮವನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ 

ವಿವಾದ; 

● ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ್ ನಿಯಂತಾ ಕ್ 

ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿ್ಲಲಿ್ದ ಸೇವೆ; 

● ಕಂಪನಿ ಮತ್ತತ  ಇತರ ನಿಯಂತಿಾ ತ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ 

ನ್ಡುವಿನ್ ವಿವಾದ; 

● ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯ ೋಗಿ-ಉದ್ಯ ೋಗದಾತರ 

ನ್ಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನುು  ಒಳಗಾಂಡ ವಿವಾದ. 

● ದೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದೇ ಕ್ಾ ಮದ ಕಾರಣಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ್ - 

● ಒಬಬ  ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ/ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ನ್ 

ಮಾಂದೆ ಬ್ಕ ಉಳಿರ್ದರುವುದು ಅಥವಾ 

ಓಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ್ನಿಾಂದ ಅಹ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಇತಯ ಥ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಅಥವಾ 

ವಯ ವಹರಿಸುವುದು, ಅದೇ ದೂರುದಾರರಿಾಂದ 



ಅಥವಾ ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ 

ದೂರುದಾರರಿಾಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ 

ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸರ್ದದದ ರೂ; ಮತ್ತತ  

● ಯಾವುದೇ ನ್ಯಯ ಯಾಲ್ಯ, ನ್ಯಯ ಯಮಂಡಳಿ 

ಅಥವಾ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ 

ವೇರ್ದಕ್ಕ ಅಥವಾ ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ ಮಾಂದೆ ಬ್ಕ 

ಉಳಿರ್ದದೆ; ಅಥವಾ, ಯಾವುದೇ 

ನ್ಯಯ ಯಾಲ್ಯ, ನ್ಯಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ 

ಮಧಯ ಸೆ ಗಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ 

ವೇರ್ದಕ್ಕ ಅಥವಾ ಪಾಾ ಧಿಕಾರರ್ದಾಂದ ಅಹ್ತೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಇತಯ ಥ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ 

ವಯ ವಹರಿಸುತತ ದೆ, ಅದೇ ದೂರುದಾರರಿಾಂದ 

ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಾಂದು ಅಥವಾ 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ದೂರುದಾರರು/ಪಕ್ಷಗಳಾಂರ್ದಗೆ 

ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸರ್ದದದ ರೂ. 

● ದೂರು ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಕು ಲಿ್ಕ್ 

ಅಥವಾ ಕ್ಕರಳಿಸುವ ಸವ ಭಾವವನುು  

ಹೊಾಂರ್ದದೆ; 

● ಅಾಂತಹ ಹೇಳಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟ , 1963 

ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಚ್ಚಸಲಾದ ಮಿತಿಯ 

ಅವಧಿಯ ಮಕಾತ ಯದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗೆ 

ದೂರು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ; 

● ಯೋಜನೆಯ ಷ್ರತ್ತತ  11 ರಲಿ್ಲ  

ನಿರ್ದ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ದೂರುದಾರರು 

ಸಂಪೂಣ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು  

ಒದಗಿಸುವುರ್ದಲಿ್ ; 

● ದೂರುದಾರರು ವೈಯಕತ ಕ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ 

ಅಧಿಕೃತ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲ್ಕ್ ದೂರು 

ಸಲಿ್ಲಸುವುರ್ದಲಿ್  

● ವಕೋಲ್ರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ (ವಕೋಲ್ರು 

ಭಾರ್ದತ  ವಯ ಕತ ಯಾಗಿರರ್ದದದ ರೆ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಗ್ರರ ಹಕರು ಹೇಗೆ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಬ್ಹುದು? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ/ಕಾಂರ್ದಾ ೋಕೃತ ರಸಿೋರ್ದ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ರಣಾ ಕಾಂದಾ  ಮೇಲೆ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸುವ 

ವಿರ್ಧನ್: - 
 

ದೂರನುು  ಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಉದೆದ ೋಶಕೆಾ ಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಪೋಟ್ಲ್ ಮೂಲ್ಕ್ 

ದಾಖಲ್ಲಸಬಹುದು 
(https://cms.rbi.org.in). 
 

2.ದೂರನುು  ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ್ವಾಗಿ/ದೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ ವಿಳಾಸದಲಿ್ಲ  

ಕಾಂರ್ದಾ ೋಕೃತ ರಸಿೋರ್ದ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ರಣಾ ಕಾಂದಾ ಕೆ್ಕ   ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ದೂರನುು  ಭೌತಿಕ್ವಾಗಿ 

ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ದೂರುದಾರರಿಾಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯಾಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
 

3.ದೂರ ಫಾರಂನ್ಲಿ್ಲ  (ಪಾ ತೆಯ ೋಕ್ವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ತತ  ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ 

ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ನಿರ್ದ್ಷ್ಟ  ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ 

ಸವ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ದೂರನುು  ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ್ ಕ್ಾ ಮದಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕ. 

 

ಕಾಂರ್ದಾ ೋಕೃತ ರಸಿೋರ್ದ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ರಣಾ ಕಾಂದಾ  (CRPC) ವಿವರಗಳು 
 

ಕಾಂರ್ದಾ ೋಕೃತ ರಸಿೋರ್ದ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ರಣಾ ಕಾಂದಾ  (CRPC) 

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಸ್ಥಾಂಟಾ ಲ್ ವಿಸಾಟ , 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಥಕ್ಟ ರ್ 17, 

ಚಂಡಿೋಗಢ-160 017 

ಇಮೇಲ್:-crpc@rbi.org.in 

ಟೋಲ್ ಫ್ಾ ೋ ನಂಬರ್- 14448 

 

ಕಂಪನಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ದೂರು 

(ದೂರುದಾರರು ದೂರು 

ಸಲಿ್ಲಸಿದ ರ್ಪರಾವೆಗಳನುು  

ಒದಗಿಸುವ ವಿರ್ಧನ್ಗಳನುು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ). 

ದೂರನುು  ಕಂಪನಿಯು 

ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ 

ಭಾಗಶಃ ತಿರಸೆ ರಿಸಿದೆ ಮತ್ತತ  

ದೂರುದಾರರು ಉತತ ರರ್ದಾಂದ 

ತೃಪತ ರಾಗಿಲಿ್  

ದೂರು ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ 30 

ರ್ದನ್ಗಳಳಗೆ ದೂರುದಾರರು 

ಕಂಪನಿಯಾಂದ ಯಾವುದೇ 

ಉತತ ರವನುು  ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿಲಿ್  

ಒಾಂಬುಡ್ಸ ್ಮನ 

ಪೋಟ್ಲ್/ ಕಾಂರ್ದಾ ೋಕೃತ 

ರಸಿೋರ್ದ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ರಣಾ 

ಕಾಂದಾ  

ದೂರಿನ್ ರ್ದನ್ಯಾಂಕ್ರ್ದಾಂದ 1 

ವಷ್್ ಮತ್ತತ  30 

ರ್ದನ್ಗಳಲಿ್ಲ t 

 

ದೂರುದಾರರು 

ಕಂಪನಿಯಾಂದ 

ಉತತ ರವನುು  ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ 1 

ವಷ್್ದ್ಳಗೆ 



 

1.ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಗೆ ನಿಧಾ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತ್ತತ ರೆ? 

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಮಾಂದೆ ನ್ಡೆಯುವ ಪಾ ಕಾ ಯೆಗಳು ಸಾರಾಾಂಶ ಸವ ರೂಪದಲಿ್ಲವೆ 

ಸಂರ್ಧನ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ ಇತಯ ಥ್ವಾಗುವುದನುು   ಉತೆತ ೋಜಿಸುತತ ದೆ-> ತಲುಪರ್ದದದ ರೆ, 

ಪಾ ಶಸಿತ /ಆದೇಶವನುು  ನಿೋಡಬಹುದು 
 

2.ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿಧಾ್ರದಿಾಂದ ತೃಪ್ತ ರಾಗದಿದದ ರೆ ಗ್ರರ ಹಕರು ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ 

ಮುಾಂದೆ ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬ್ಹುದೇ? 

ಹೌದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಧ್ರವು ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದಾಗಿದೆ > ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ 

ಪಾಾ ಧಿಕಾರ: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್್ನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾ ಭಾರ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ್ ನಿದೇ್ಶಕ್ರು> 

ಪಾ ಶಸಿತ ಯನುು  ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸಿದ 30 ರ್ದನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ದೂರನುು  ತಿರಸೆ ರಿಸಿದ ನಂತರ 

ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿಯನುು  ಮಾಡಲಾಗುತತ ದೆ). 

ಸೂಚನೆ: 

ಇದು ಪಯಾ್ಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿರ್ಧನ್ವಾಗಿದೆ 

ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಪರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ 

ನ್ಯಯ ಯಾಲ್ಯ/ವೇರ್ದಕ್ಕ/ಅಧಿಕಾರಿಯನುು  ಸಂಪಕ್ಸಲು ಗಾಾ ಹಕ್ರು ಸವ ತಂತಾ ರು 
 

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng 

ಅನುು  ನೋಡಿ 

 

ಲೆಾಂಡಿಾಂಗ್್ಕಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ಯನಸ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್್ನ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಹೆಸರು : ಕಮರ್ದನಿ ಅಗವಾ್ಲ್ 

ವಿಳಾಸ: 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬಿ್ಕ್, ರ್ದ ಫಸ್ಟಟ  , ರ್ದ ಫಸ್ಟಟ   ಅವೆನೂಯ  ರಸ್ಥತ , ಕಶವಬ್ಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 

ಪಿಾರ್ಟ ಪಕೆ್  , ವಸಾತ ಾರ್ಪರ, ಅಹಮದಾಬ್ದ್ -380015 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ : 079 6814 4659 ಮೊ.ನಂಬರ್: +91-70690 87586 

ಇ-ಮೇಲ್: nodalofficer@lendingkart.com 
 

ಪಾ ರ್ಧನ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು  ಬೆಳಿಗೆೆ  10:30 ರಿಾಂದ ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ 

ಸಂಪಕ್ಸಬಹುದು. ಸೋಮವಾರರ್ದಾಂದ ಶುಕ್ಾ ವಾರದವರೆಗೆ (ಸಾವ್ಜನಿಕ್ 

ರಜಾರ್ದನ್ಗಳನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


