
 

రిజర్వ్ బ్యాంక్ - ఇాంటిగ్రేటెడ్ అాంబుడ్స్మన్ స్కీమ్, 2021 
 

ముఖ్య లక్షణాలు 

వరితాంపు: 
 

ఈ స్కీమ్ కింద మినహాయించబడని వాటి మేరకు, స్కీమ్్లో నిరవచించబడిన విధింగా బ్యింక్ లేదా నాన్-బ్యింకింగ్ ఫైనానిియల్ కింపెనీ లేదా సిస్టమ్ పార్టటసిపెింట్ (పేమింట్ నిరవహణలో పాల్గొనే 
వ్యకి) లేదా ర్టజర్వవ బ్యింక్ ఎప్పటికప్పపడు పేర్కీనన ఏదైనా ఇతర స్ింస్థ అిందించే స్ర్వవసులకు ఈ ప్థకిం వ్ర్టిసుిింద.  
 

 

కస్టమర్వ ఫిర్యయదును దాఖలు చేయడానికి కారణాలు:- 
ఫిర్యయదును నిర్హాంచకపోవడానికి గల కారణాలు/ స్ర్వ్సును అాందాంచకపోవడాం  గురిాంచి ఎటువాంటి 
ఫిర్యయదు ఈ స్కీమ్్లో భాగాంగా లేనపుుడు:- 

 

Lendingkart ఫైనాన్్ లిమిటెడ్ (“కాంపెనీ”)్యొకీ చట్టిం లేదా మినహాయింప్ప కారణింగా స్ర్వవసులో 
కొరత ఏరపడినద ఏ కస్టమర్వ అయనా ప్థకిం కింద వ్యకిగతింగా లేదా ప్థకింలో నిరవచించన విధింగా 
అధీకృత ప్రతినిధి దావరా ఫిరాయదు చేయవ్చ్చు. 

 

● కింపెనీ యొకీ వాణిజయప్రమైన తీర్పప/వాణిజయప్రమైన  నిరణయిం; 
● అవుట్్సోర్ట్ింగ్ కాింట్రాకుటక స్ింబింధిించ విక్రేత మర్టయు కింపెనీ మధయ వివాదిం; 
● నేర్పగా అింబుడ్్్మన్్కు ర్టపోర్వట చేయని ఫిరాయదు; 
● కింపెనీ నిరవహణ లేదా ఎగ్జిక్యయటివ్లకు వ్యతిరేకింగా సాధారణ ఫిరాయదులు; 
● చట్టబదధమైన లేదా చట్టటనిన అమలు చేసే ఆదేశాలకు అనుగుణింగా కింపెనీ తీసుకునన చరయపై వివాదిం; 
● ర్టజర్వవ బ్యింక్ నియింత్రణ ప్ర్టధిలో లేని స్ర్వవస్; 
● కింపెనీ మర్టయు ఇతర నియింత్రిత స్ింస్థల మధయ వివాదిం; 
● కింపెనీ యొకీ ఉద్యయగ్జ-యజమాని మధయ తలెతిిన వివాదిం. 
● ఫిరాయదు ఇప్పటికే తీసుకునన చరయకు స్ింబింధిించనద కానప్పపడు- 

- ఒక అింబుడ్్్మన్ ముిందు పెిండిింగ్్లో ఉనన లేదా సెటిల్ చేయబడిన లేదా   ఒక అింబుడ్్్మన్ 
దావరా మర్టట్్లపై డీల్ చేయబడిన లేదా వ్యవ్హర్టించన, అదే ఫిరాయదుదార్ప నుిండి లేదా  
స్ింబింధిత ప్క్షాలలో ఒకర్ప లేదా అింతకింటే ఎకుీవ్ మింద ఫిరాయదుదార్పలచేత అిందనవి 
లేదా స్కవకర్టించనివి; మర్టయు 

- ఏదైనా కోర్పట, ట్రిబుయనల్ లేదా ఆర్టిట్రేట్ర్వ లేదా ఏదైనా ఇతర ఫోరమ్ లేదా అథార్టటీ ముిందు 
పెిండిింగ్్లో ఉనన; లేదా, ఏదైనా నాయయసాథనిం, ట్రిబుయనల్ లేదా ఆర్టిట్రేట్ర్వ లేదా ఏదైనా 
ఇతర ఫోరమ్ లేదా అథార్టటీ దావరా, అదే ఫిరాయదుదార్ప నుిండి లేదా స్ింబింధిత 
ఫిరాయదుదార్పలు/పార్వటలలో ఒకర్ప లేదా అింతకింటే ఎకుీవ్ మిందతో కలిసి స్కవకర్టించనా లేదా 
స్కవకర్టించకపోయనా మర్టట్్ల ఆధారింగా సెటిల్ చేయబడిన లేదా డీల్ చేయబడినవి. 

● ఫిరాయదు తెలివిలేని లేదా ప్నికమాలిన లేదా విసుగు ప్పటిటించేదగా ఉననప్పపడు; 
● అటువ్ింటి క్లెయమ్్ల కోస్ిం లిమిటేషన్ యాక్ట, 1963 ప్రకారిం నిరేేశించన ప్ర్టమితి వ్యవ్ధి ముగ్జసిన 

తరావత కింపెనీక ఫిరాయదు చేయబడుతింద; 
● స్కీింలో కాెజ్ 11లో పేర్కీనన విధింగా ఫిరాయదుదార్ప పూర్టి స్మాచారానిన అిందించలేదు; 
● ఫిరాయదుదార్ప వ్యకిగతింగా లేదా నాయయవాద కాకుిండా అధీకృత ప్రతినిధి దావరా ఫిరాయదు 

చేయబడలేదు (నాయయవాద బ్ధిత వ్యకి అయతే తప్ప). 
 
 



కస్టమర్వ ఫిర్యయదును ఎలా దాఖలు చేయవచ్చు? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

అాంబుడ్స్మన్/సాంట్రలైజ్డ్  రిసిప్టట మరియు ప్రాససిాంగ్ సాంటర్వ్పై ఫిర్యయదు దాఖలు చేసే విధానాం: - 
 

ఎటువ్ింటి అవ్స్రాల కోస్ిం రూపిందించన పోరటల్ దావరా ఫిరాయదును ఆన్్లైన్్లో నమోదు చేయవ్చ్చు 
(https://cms.rbi.org.in). 

 

ఫిరాయదును ఎలకాానిక్ లేదా ఫిజికల్ మోడ్ దావరా క్యడా కింద చర్పనామాలోని సెింట్రలైజ్్  ర్టసిప్టట మర్టయు ప్రాసెసిింగ్ సెింట్ర్వ్కు స్మర్టపించవ్చ్చు. ఫిరాయదు భౌతిక రూప్ింలో 
స్మర్టపించబడినట్ెయతే, ఫిరాయదుదార్ప లేదా అధీకృత ప్రతినిధిచే స్ింతకిం చేయబడాలి. 
 

ఫిరాయదు ఫారమ్్లో అిందించన ఫారాాట్్లో ఎలకాానిక్ లేదా ఫిజికల్ మోడ్్లో  స్బ్మాట్ చేయవ్చ్చు (ప్రతేయకింగా అప్ట్లోడ్ చేయాలి) మర్టయు అటువ్ింటి స్మాచారిం ర్టజర్వవ బ్యింక్ ఆఫ్ 
ఇిండియా దావరా పేర్కీనబడవ్చ్చు.  
 

  

సాంట్రలైజ్డ్  రిసిప్టట మరియు ప్రాససిాంగ్ సాంటర్వ  (CRPC) వివర్యలు 

 

సెింట్రలైజ్్  ర్టసిప్టట మర్టయు ప్రాసెసిింగ్ సెింట్ర్వ (CRPC) 
ర్టజర్వవ బ్యింక్ ఆఫ్ ఇిండియా, సెింట్రల్ విసాట, 4వ్ అింతసుి, సెకాటర్వ 17, చిండీగఢ్-160 017 

ఇమయల్:-crpc@rbi.org.in 
టోల్ ఫ్రీ నిం. – 14448 

 

 

1. అాంబుడ్స్మన్ నిరణయాం ఎలా తీసుకాంటుాంద? 
- అింబుడ్్్మన్ ముిందు స్మస్య వివ్రాలను విచార్టించడిం 
- రాజీ దావరా సెటిలెాింట్ ను  ప్రోత్హిసుిింద-> రాజీ కుదరకపోతే, అవార్ప్/ఆర్ర్వ జార్వ చేయవ్చ్చు 
2. అాంబుడ్స్మన్ నిరణయాంతో స్ాంతృప్తత చాందకపోతే, కస్టమర్వ అప్పులేట్ అథారిటీ మాందు అప్పుల్ చేయవచ్చు? 

 

కంపెనీకి వ్రాతపూర్వ క ఫిరా్య దు 

(ఫిరా్య దు చేసిన వ్ా కి ిఫిరా్య దు 

చేసినట్లు రుజువుగా ఉంట్లంది) 

కంపెనీ ద్వవ ర్య ఫిరా్య దు 

పూర్తగిా లేద్వ పాక్షికంగా 

తిర్స్క ర్తంచబడి మర్తయు 

ఫిరా్య దుద్వరు స్మాధానంతో 

స్ంతృప్త ిచందలేదు 

ఫిరా్య దు అందిన 30 రోజులలోగా 

కంపెనీ నండి ఫిరా్య దుద్వరుకు 

ఎలంటి స్మాధానం ర్యలేదు 

ఫిరా్య దు తేదీ నండి 1 

స్ంవ్తస ర్ం మర్తయు 30 

రోజులలోపు 

ఫిరా్య దుద్వరు కంపెనీ 

నండి వ్రరత్యా తరి్ం 

అందుకునన  1 

స్ంవ్తస ర్ంలోపు 

అంబుడ్స ్మన్/సంట్రలై

్డ్  రిసిప్ట ్మరియు 

ట్ాససింగ్ సంరర్ 



అవును, అింబుడ్్్మన్ నిరణయిం అప్పపల్ చేయదగ్జనద > అప్పపలేట్ అథార్టటీ: ర్టజర్వవ బ్యింక్ డిపార్వట్మింట్ ఇన్్చార్వి ఎగ్జిక్యయటివ డైరెకటర్వ > అవార్ప్ అిందుకునన 30 రోజులలోప్ప అప్పపల్ చేయబడుతింద 
లేదా ఫిరాయదు తిరస్ీర్టించబడుతింద). 
 

గమనిక: 
- This is an Alternate Dispute Resolution mechanism 
- Customer is at liberty to approach any other court/forum/authority for the redressal at any 

stage 

- ఇద ప్రత్యయమానయ వివాద ప్ర్టష్కీర విధానిం 
- ఏ దశలోనైనా ప్ర్టష్కీరిం కోస్ిం ఏదైనా ఇతర నాయయసాథనిం/ఫోరమ్/అథార్టటీని స్ింప్రదించడానిక వినియోగదార్పకు సేవచఛ ఉింటుింద 

 

స్కీమ్ యొకీ మర్టనిన వివ్రాల కోస్ిం https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng ని చూడిండి 
 

 

Lendingkart ఫైనాన్స లిమిటెడ్ ప్రినిసపాల్ నోడల్ ఆఫీస్ర్వ 
పేర్ప: శ్రీమతి కుముదని అగరావల్ 

చర్పనామా: 6వ్ అింతసుి, B బ్ెక్, మొదటిద, మొదటి అవెన్యయ రోడ్, కేశవ్బ్గ్ పార్వట పాెట్్ ప్కీన, వ్స్రపూర్వ, అహాదాబ్ద్ –380015 
Tel. నిం.: 079 6814 4659 మొ. నిం: +91-70690 87586 

ఇ-మయల్: nodalofficer@lendingkart.com 

 

ప్రిని్పాల్ నోడల్ ఆఫీస్ర్టన ఉదయిం 10:30 నుిండి సాయింత్రిం 6:00 గింట్ల మధయ సోమవారిం నుిండి శుక్రవారిం (ప్బ్మెక్ సెలవులు మినహా)లలో 

 స్ింప్రదించవ్చ్చు. 
 

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

