
 

റിസർവ ്ബാങ്ക് - സംയ ാജിത ഓംബുഡ്്സ്മാൻ പദ്ധതി, 
2021 

പ്രധാനമായ സവിശേഷതകൾ 
 

 

പ്പയ ാഗക്ഷമത:  

ബാശകാ ബാകിങ്-ഇതര ധനകാരയ സ്ഥാരനശമാ അല്ലെകിൽ 

രദ്ധതിയിൽ നിർവചിക്കല്ലെട്ട വയവസ്ഥ രകാളിശയാ 

(ശരയ്്ല്ലമന്റ് വയവസ്ഥയിൽ രല്ലകടുക്കുന്ന ആൾ) അല്ലെകിൽ 

സമയസമയത്ത ് റിസർവ് ബാക് നിർശേേിക്കുന്ന 

മല്ലെല്ലെകിലുും സ്ഥാരനശമാ നൽകുന്ന ശസവനങ്ങൾക്ക ്ഈ 

രദ്ധതി സ്കീമിന ് കീഴിൽ ഒഴിവാക്കല്ലെടാത്ത രരിധി വല്ലര 

ബാധകമാണ.് 
 

ഒരു ഉരശ ാക്താവ ്രരാതി 

ഉന്നയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ:- 
 

ഒരുരരാതി 

നിലനിൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള 

കാരണങ്ങൾ/സ്്കീമിൽ ഇനി 

രറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ 

ശസവനത്തില്ലല നയൂനതകല്ലള 

കുറിച്ചുള്ള ഒരു രരാതിയുും 

സവീകരിക്കിെ:- 

ല്ലലൻഡിങ് കാർട്ട ് ഫിനാൻസ ്

ലിമിെഡിനല്്ലറ("കമ്പനി") 

ഏല്ലതകിലുും ശസവന വീഴ്ച 

കാരണും വയസനമുണ്ടായ ഏത ്

ഉരശ ാക്താവിനുും ശനരിശട്ടാ 

രദ്ധതിയിൽ 

നിർവചിക്കല്ലെട്ടിരിക്കുന്ന 

അുംഗീകൃത പ്രതിനിധി 

വഴിശയാ ഈ രദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 

രരാതി ഉന്നയിക്കാും. 
 

● കമ്പനിയുല്ലട വയാരാര 

സുംബന്ധിയായ 

തീർെുകൾ/തീരുമാനങ്ങൾ; 

● ഒരു ഔട്്ടശസാഴ്സിങ് കരാറില്ലന 

സുംബന്ധിച്ച ് ഒരു ല്ലവണ്ടറുും 

കമ്പനിയുും തമ്മിലുള്ള 

തർക്കും; 

● ഓുംബുഡ്സ്മാനിന് ശനരിട്ട ്

അ ിസുംശബാധന ല്ലചയ്യാത്ത 

രരാതി; 

● കമ്പനിയുല്ലട മാശനജ്്ല്ലമനറ് ്

അല്ലെകിൽ 

എക്സികയൂട്ടീവുകൾല്ലക്കതില്ലര 

ഉള്ള ല്ലരാതു രരാതികൾ; 



● ഒരു നിയമാനുസൃത 

അല്ലെകിൽ നിയമ 

നിർവ്വഹണ അധികാരിയുല്ലട 

ഉത്തരവുകൾക്ക ്

അനുസൃതമായി കമ്പനി 

നടരടി ആരും ിക്കുന്ന ഒരു 

തർക്കും; 

● റിസർവ് ബാകിന്ല്ലറ 

കാരയനിർവ്വഹണ രരിധിക്ക ്

രുറത്തുള്ള ഒരു ശസവനും; 

● കമ്പനിയുും മെ ്വയവസ്ഥാരിത 

സുംരും ങ്ങളുമായുള്ള തർക്കും; 

● കമ്പനിയുല്ലട ല്ലതാഴിലാളി-

ല്ലതാഴിലുടമ ബന്ധും 

സുംബന്ധിച്ച തർക്കും. 

● ഈ രരാതി ഇതിനകും 

നടരടിയുല്ലട അശത 

കാരണവുമായി 

ബന്ധല്ലെട്ടതെ- 

- ഒരു ഓുംബുഡ്സ്മാനിനു 

കീഴിൽ 

തീർച്ചല്ലെടുത്താത്തശതാ 

ഒശര  രരാതിക്കാരനല്്ലറ 

രക്കൽ നിന്ന ്

കിട്ടിയതാല്ലണകിലുും 

അല്ലെകിലുും അഥവാ 

ബന്ധല്ലെട്ട ഒശന്നാ 

അതിലധികശമാ 

കക്ഷികളുല്ലട ഒശന്നാ 

അതിലധികശമാ 

രരാതികളുല്ലട കൂട്ടത്തിൽ 

കിട്ടിയിട്ടുും ഓുംബുഡ്്സ്മാൻ 

സുംഗതികളുല്ലട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ 



കകകാരയും ല്ലചയ്തശതാ 

തീർൊക്കിയശതാ; 

and കൂടാല്ലത 

- ശകാടതി, കപ്ടബയുണൽ 

അല്ലെകിൽ മധയസ്ഥൻ 

അല്ലെകിൽ മശെല്ലതകിലുും 

ശഫാറും അല്ലെകിൽ 

അധികാരി മുൻരാല്ലക 

തീർെു കൽെിക്കാത്തത;് 

അല്ലെകിൽ, ഒശര  

രരാതിക്കാരന്ല്ലറ രക്കൽ 

നിന്ന് കിട്ടിയതാല്ലണകിലുും 

അല്ലെകിലുും അഥവാ 

ബന്ധല്ലെട്ട ഒശന്നാ 

അതിലധികശമാ 

രരാതിക്കാർ/കക്ഷികളുല്ലട 

കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുും 

ശകാടതി, കപ്ടബയുണൽ 

അല്ലെകിൽ മധയസ്ഥൻ 

അല്ലെകിൽ മശെല്ലതകിലുും 

ശഫാറും അല്ലെകിൽ 

അധികാരി സുംഗതികളുല്ലട 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

കകകാരയും ല്ലചയ്തശതാ 

തീർൊക്കിയശതാ. 

● രരാതി അസ യശമാ 

ബാലിേശമാ ഉരപ്രവകരശമാ 

ആണ്; 

● ഇങ്ങല്ലനയുള്ള 

ല്ലെയിമുകൾക്ക ് 1963 ല്ലല 

ലിമിശെഷൻ ആക്െിൽ 

നിർശരേിക്കുന്ന കാലാവധി 

കഴിഞ്ഞതിന ് ശേഷും 

കമ്പനിക്ക ് രരാതി 

ല്ലകാടുത്തതാല്ലണകിൽ; 



● രദ്ധതിയില്ലല വാകയും 11 

നിർശരേിക്കുന്ന രൂർണമായ 

വിവരങ്ങൾ രരാതിക്കാരൻ 

നൽകുന്നില്ലെകിൽ; 

● രരാതിക്കാരൻ ശനരിശട്ടാ 

അല്ലെകിൽ വക്കീൽ 

(രരാതിക്കാരൻ വക്കീൽ 

അല്ലെകിൽ) അൊത്ത ഒരു 

അുംഗീകൃത പ്രതിനിധി 

മുശേനശയാ അെ രരാതി 

ഉന്നയിച്ചല്ലതകിൽ. 

 

 

എങ്ങനെ ഒരു ഉപയ ാക്താവിെ് പരാതി െൽകാം? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

കമ്പനിക്ക് എഴുതി ല്ലകാടുത്ത 

രരാതി (രരാതിക്കാരന് രരാതി 

ല്ലകാടുത്തതിനല്്ലറ ല്ലതളിവ് ഹാജർ 

ആക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴികളുും 

ഉൾല്ലെടുന്നു). 

 

രരാതി കമ്പനി 

രൂർണമാശയാ  ാഗികമാശയാ 

കമ്പനി തള്ളി, 

രരാതിക്കാരന ് ആ 

മറുരടിയിൽ തൃപ്തിയിെ 

രരാതി ല ിച്ച ്30 

രിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

രരാതിക്കാരന് 

കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 

മറുരടി ഒന്നുും ല ിച്ചിെ 

കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 

രരാതിക്കാരന് 

മറുരടി കിട്ടി ഒരു 

വർഷത്തിനുള്ളിൽ 

രരാതിക്ക് ഒരു 

വര്ഷും 30 

രിവസത്തിനുള്ളിൽ 

ഓുംബുഡ്സമ്ാൻ ശരാർട്ടൽ/ 

ശകപ്രീകൃത രസീതി നടരടി 

ശകപ്രും 



ഓംബുഡ്സ്മാൻ / യകപ്രീകൃത രസീതി െടപടി 

യകപ്രത്തിൽ പരാതി ഉന്ന ിക്കാെുള്ള വഴി: - 
 

1.രരാതിക്കായി രൂരകൽരന ല്ലചയ്ത  ശരാർട്ടലിലൂല്ലട 

ഓൺകലൻ ഉന്നയിക്കാും. 
(https://cms.rbi.org.in). 
 

2. ശകപ്രീകൃത രസീതി നടരടി ശകപ്രത്തിൽ ഇലക്ശപ്ടാണിക ്

ആശയാ ശനരിശട്ടാ ഇനി രറയുന്ന വിലാസത്തിൽ രരാതി 

സമർെിക്കാും. ശനരിട്ട ് നൽകുകയാല്ലണകിൽ, 

രരാതിക്കാരശനാ അുംഗീകൃത പ്രതിനിധില്ലയ രരാതിയിൽ 

യഥാപ്കമും ഒെ ്ല്ലവച്ചിരിക്കണും.  
 

3. രരാതി ശഫാമിൽ (പ്രശതയകും അര്്ശലാഡ് ല്ലചയ്തിരിക്കുന്നു) 

തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലുും റിസർവ് ബാക ് ഓഫ് ഇെയ 

നിർശരേിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതുും ആയിരിക്കണും 

ഇലക്ശപ്ടാണിക ്അല്ലെകിൽ ശനരിട്ട ്നൽകുന്ന രരാതി.  
 

 

യകപ്രീകൃത രസീതി െടപടി യകപ്രത്തിെ്നറ 

വിശദാംശങ്ങൾ (CRPC) 
 

ശകപ്രീകൃത രസീതി നടരടി ശകപ്രും(CRPC) 

റിസർവ് ബാക് ഓഫ് ഇെയ, ല്ലസൻപ്ടൽ വിസ്ത, 4th ശലാർ, 

ചണ്ഡീഗഡ-്160 017 
 

ഇല്ലമയിൽ:-crpc@rbi.org.in 

ശടാൾ-പ്ഫീ നമ്പർ. – 14448 

 

1. ഓംബുഡ്്സ്മാൻ എങ്ങനെ ാണ ് തീരുമാെങ്ങൾ 

എടുക്കുന്നത്? 

- ഓുംബുഡ്്സ്മാനല്്ലറ മുമ്പാല്ലകയുള്ള നടരടികൾ 

ചുരുക്കത്തിലുള്ളതാണ ്

- അനുരഞജ്നത്തിലൂല്ലട തീർൊക്കൽ 

ശപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നു-> കഴിഞ്ഞില്ലെകിൽ, 

വിധി/ഓർഡർ രുറല്ലെടുവിക്കാും 
 



2. ഓംബുഡ്്സ്മാെ്നറ തീരുമാെത്തിൽ 

തൃപ്തി ിനെങ്കിൽ, ഉപയ ാക്താവിെ് യകൾക്കാൻ 

അധികാരമുള്ളിടത്ത് അപ്പീൽ െൽകായമാ? 

അല്ലത, ഓുംബുഡ്്സ്മാന്ല്ലറ തീരുമാനത്തിൽ അെീൽ 

നൽകാവുന്നതാണ് > അെീൽ ശകൾക്കാവുന്ന അധികാരി: 

റിസർവ് ബാക ് വകുെിന്ല്ലറ എക്സികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇൻ 

ചാർജ് > രരാതി വിധിശക്കാ നിരസിച്ചതിശനാ 30 

രിവസത്തിനുള്ളിൽ അെീൽ നൽകണും). 
 

പ്ശദ്ധിക്കുക: 

- ഇല്ലതാരു ഇതര തർക്ക രരിഹാര സുംവിധാനമാണ ്

- ഏതു ഘട്ടത്തിലുും രരിഹാരത്തിനായി ഉരശ ാക്താവിന ്

ഏത് ശകാടതി/ശഫാറും/അധികാരില്ലയ സമീരിക്കാൻ 

സവാതപ്െയമുണ്്ട. 
 

സ്്കീമിന്ല്ലറ കൂടുതൽ വിേരാുംേങ്ങൾക്കായി 

https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng രരിശോധിക്കുക 
 
 

 

നെൻഡിങ് കാർട്ട് ഫിൊൻസ് െിമിറ്റഡിെ്നറ 

പ്പിൻസിപ്പൽ യൊഡൽ ഓഫിസർ 

യപര്: പ്േീമതി. കുമുരിനി അഗർവാൾ 

വിൊസം: 6th ശലാർ, ബി ശലാക്ക,് രി ഫസ്റ്റ,് രി ഫസ്റ്റ ്

അവനയൂ ശറാഡ്, ശകേവ് ബാഗ ്രാർട്ടി ശലാട്ടിന് 

സമീരും, വസ്പ്തരൂർ, അഹമ്മരാബാര് –380015 

നടെി.െം.: 079 6814 4659 യമാബ്. െം: +91-70690 87586 

ഇ-ല്ലമയിൽ: nodalofficer@lendingkart.com 
 

തികൾ മുതൽ ല്ലവള്ളി വല്ലര (ല്ലരാതു അവധികൾ ഒഴില്ലക) 

എന്നുും രാവില്ലല 10:30 മണി മുതൽ കവകുശന്നരും 6:00 മണി 

വല്ലര പ്രിൻസിെൽ ശനാഡൽ ഓഫിസറുമായി 

ബന്ധല്ലെടാവുന്നതാണ ്
 


