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 یک نمایاں خصوصیات  2021، اسکیم  )انٹیگریٹیڈ آبڈسمین(متحدہ محتسب 

 

 اور تصفیہ نظام، ایکٹ، 1949، بینک کاری ضابطہ ایکٹ، 1934بھارئ  ریزرو بینک ایکٹ،  -: اطالق
ی

یک دفعات ےک   2007، اور ادائیگ
 ۔علق سےکے تیک طرف ےس فراہم کردہ خدمات ( RE)اینٹنر  منظمتحت 

جس یک وضاحت اسکیم می  یک گنی ہے یا کوئی  کا شریک کارنک کاری مالیائ  کمپنی یا نظام منظم اینٹنر ےس مراد ہے ایک بینک یا غٹ  بی
 اس حد تک یک گنی ہے جو اسکیم 

ً
 فوقتا

ً
 تجاوز نہ کرے۔ کی حد سےدوشی اینٹنر جس یک وضاحت بھارئ  ریزرو بینک ےک ذریعہ وقتا

 

 -: تحت غور نہ کیے جانے واےل امور اسکیم ےک

  منظم اینٹنر(RE )فیصلہ۔/ تجارئ  رائی  کی 

 یکٹ ےس متعلق وینڈر اور منظم اینٹنر ےک درمیان تنازعہ۔  آؤٹ سورسنگ کانٹر

  کے پاس نہ الئی گئی ہو۔وہ شکایت جس بارے می  براہ راست محتسب 

 ایات۔منظم اینٹنر یک انتظامیہ یا ایگزکٹیوس ےک خالف عمویم شک 

 وع یک  وہ تنازعہ جس می  قانوئی یا قانون نافذ کنندہ حکام ےک فرمان یک تعمیل می  منظم اینٹنر یک  طرف ےس کارروائی شر
 ۔ہوگنی 

  ۔ہوبینک ےک انضبایط پس منظر می  نہ شوس بھارئ  ریزرو 
 منظم اداروں ےک درمیان تنازعہ۔ 

 ی ےک تعلقات پر مشتمل تنا-منظم اینٹنر ےک آجر  زعہ۔مالزمی 
 

 

 جائے گا، جب تک کہ ا یک  ی  پر غور نہ اتیےک تحت شکا میسک

 

 اسکیم ےک تحت شکایت کرئی ےس پہےل شکایت کنندہ نی منظم اینٹنر کو تحریری شکایت نہ یک ہو اور 

a.   ی نہی  ہو یا شکایت کنندہ
د کر دی گنی ہو اور شکایت کنندہ جواب ےس مطمیی شکایت مکمل یا جزوی طور پر مسٹ 

 دنوں ےک اندر جواب نہی  مال ہو اور 30یک شکایت موصول ہوئی ےک   کو منظم اینٹنر 

b.  سال ےک اندر محتسب کو شکایت یک گنی  1شکایت کنندہ کو منظم اینٹنر یک طرف ےس جواب موصول ہوئی ےک بعد
 جواب موصول نہی  ہوا ہو۔30سال اور  1ہے یا جہاں شکایت یک تاری    خ ےس 

 دنوں ےک اندر کوئی

 س ےس نہ ہو جس بارے می  پہےل یہ موصول ہوچگ ہو۔شکایت کا تعلق ا- 
a.   ٹ یک بنیاد پر اس ےسنپٹا گیا ہو، خواہ وہ شکایت ایس شکایت محتسب ےک سامنی زیر التوا یا محتسب ےک ذریعہ مٹ 

 یا مزید شکایت کنندہ یا متعلقہ فریقوں ےس شکایت موصول ہوئی ہو۔ 1کنندہ یا اس ےک ساتھ کیس 

b. ٹ یک بنیاد پر نپٹایا گیا ہو۔ ٹریبونل کیس بیھ عدالت، ٹریب ونل یا ثالث ےک سامنی زیر التوا یا کیس عدالت ےک ذریعہ مٹ 
یا مزید شکایت کنندہ یا متعلقہ فریقوں ےس  1یا ثالث، خواہ وہ شکایت ایس شکایت کنندہ یا اس ےک ساتھ کیس 

 شکایت موصول ہوئی ہو۔

c.  شامل نہی  ہے یا عدالت یا ٹریبونل یا  ایس کارروائی ےک سلسےل می  شکایت، اس می  زیر 
التوا فوجداری یک کارروائی

۔ وع یک گنی ہے  فوجداری جرم می  پولس یک کوئی تفتیش شر

 یہ شکایت بدسلویک یا غٹ  سنجیدہ یا پریشان کن نوعیت ےک نہ ہوں۔ 

  ،قبل یہ یک گنی ہو۔ ےک تحت مدت یک حد پوری ےس 1963ایےس دعوے ےک لن  منظم اینٹنر کو شکایت لمیٹیشن ایکٹ 

  ۔ 11شکایت کنندہ اسکیم یک شق  ےک مطابق مکمل معلومات فراہم کرتا ہے

   شکایت ذائ  طور پر یا شکایت کنندہ ےک ذریےع وکیل ےک عالوہ کیس اور ےک ذریعہ درج کرائی گنی ہو االنی یہ کہ شکایت
 کنندہ خود وکیل نہ ہو۔

 
 
 

 
 



 
 

 عہ عمل کرنے کا طریقہ کارشکایت درج کرانے ےک لیے گاہک ےک ذری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 کرنے کا طریقہ کار   درجشکایت 

https://cms.rbi.org.in  انک یا فزیکل موڈ ےک ذریعہ یا پورٹل ےک ذریعہ یا تو آن الئن الئزڈ رسید اور ( بطور دستخط شدہ)الیکٹر سنٹر
 : شکایت درج کرائی جا سکن  ہے  پروسیسنگ سینٹر کو درج ذیل ےک پت  پر 

 

 ، الئزڈ رسید اور پروسیسنگ سینٹر  سنٹر

 ریزرو بینک، 
ی

 بھارت

ل، سیکٹر 4 ے  ،17ویں مٹے
 160017 –چنڈی گڑھ 

 

؟  محتسب فیصلہ کیےس لیتا ہے

 شکایت کنندہ اور آر ای ےک درمیان معاہدے ےک ذریعہ شکایت ےک تصفیہ کو نائب محتسب سہولت یا مصالحت یا ثالث ےک ذریعہ / محتسب
۔  فروغ دیتی یک کوشش کرتا ہے

 محتسب ےک سامنی ہوئی وایل کارروائی کا خالصہ کالم نوعیت کا ہوتا ہے اور ثبوت ےک کیس اصول کا پابند نہی  ہوگا۔ 

 شکایت کا حل سمجھا جاتا ہے جب :- 

a)  ای ےک ذریعہ تصفیہ کیا جاتا ہے یا اےس محتسب یک مداخلت پر آر 

b)  اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ شکایت ےک حل کا طریقہ اور  ( ریکارڈ کردہ)شکایت کنندہ نی تحریری طور پر یا بصورت دیگر
 زازویہ تسیل بخش ہے یا

c) شکایت کنندہ نے رضاکارانہ طور پر شکایت واپس ےل یل ہو 

 یری شکایت کریںئی ایف یس کو تحر  این

دنوں ےک اندر جواب  30این ئی ایف یس  یک  طرف ےس 
 موصول ہوگیا ہو

دنوں ےک اندر جواب  30این ئی ایف یس یک طرف ےس 
 موصول نہ ہوا ہو

شکایت کنندہ کو منظم اینٹنر ےس آن الئن یا فزیکل موڈ ےک 
ذریےع جواب موصول ہوئی ےک بعد ایک سال ےک اندر 

۔  محتسب کو شکایت یک جا سکن  ہے

شکایت یک تاری    خ ےس ایک سال اور تیس دنوں 
ئن یا فزیکل موڈ می  ےک اندر  شکایت آن ال 

 محتسب کو یک گنی ہو

د نہ یک گنی ہو د  / شکایت کیل شکایت مسٹ  جزوی طور پر مسٹ 
 یک گنی ہو

 

 شکایت دور ہوگنی ہو

شکایت کنندہ این ئی 
ایف یس ےک جواب ےس 

ی ہو  مطمیی

شکایت کنندہ این ئی 
ایف یس ےک جواب ےس 

ی نہ ہو  مطمیی

https://cms.rbi.org.in/


  د نہی  کیا جاتا، محتسب فیصلہ صادر کرے گا۔ےک تحت شکایت ک 16جب تک کہ اسکیم یک شق
 و مسٹ 

 
 
 
 
 

 مرافعہ حکام ےک سامیے اپیل
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 کمپنی ےک نوڈل افرس کا نام اور رابطہ یک تفصیالت

 ای میل آئی ڈی       رابطہ نمٹی  دفٹ  کا پتہ زون نوڈل افرس پرنسپل نوڈل افرس

 جناب ئی ایم پاٹل

 

جناب ئی ایم 
 پاٹل

 ی رام ٹرانسپورٹ فائنانس کمپنی لمیٹیڈ،شر  ممبنی 

، اسٹیلٹ فلور، فورچون پالزہ، تھوئی 02A -یونٹ نمٹی 
ا  ، مہاراشٹر  411005 -پارک، شیواجی نگر، پوئی

7420066611 
Mumbainodal@

stfc.in 

جناب سنجیو  
 کمار سنہا

ی رام ٹرانسپورٹ فائنانس کمپنی لمیٹیڈ،  ننی دیل  شر

S/F-203 کرشنا پارک ویو پالزہ، سیکٹر 20-، پالٹ نمٹی ،-
 110075، دوارکا، ننی دیل 20

011-

28070333          
Newdelhinodal

@stfc.in 

جناب سجوئی 
 بھٹہ

ی رام ٹرانسپورٹ فائنانس کمپنی لمیٹیڈ،  کولکاتہ  شر

، آنند 686 ل، یونٹ اے اینڈ ئی ی اجی ٹاور، دوشی مٹی ، شر
 ، ، 700107کولکاتہ ,پور، ای ایم بائی پاس، روئی کنیکٹر

 مغرئی بنگال

033-
44000201       

Kolkatanodal@s
tfc.in 

جناب رمیش 
 ئی ئی 

ی رام ٹرانسپورٹ فائنانس کمپنی لمیٹیڈ،  چننی   شر

ی رام ٹاورز، پالٹ نمٹی  یل  14Aشر ، انڈسٹر ی ساؤتھ فٹ 
 600032-اسٹیٹ، گوئنڈی، چننی 

044- 
24990356 

Chennainodal@
stfc.in 

 

، اگر کوپ   ابیدست ی  ےک ل کھن  ید ی  ےک پاس دفٹر ےک احاےط م جر ینیہمارے برانچ م کاپ    کیا یک  میاسک ی   نوٹ: اومبڈسم   سا یا ہے

۔  کرنا چاہتا ہے

 

 رجوع کریںپر  www.rbi.orgاور   www.stfc.inاسکیم یک مزید تفصیالت ےک لن  

ےک ( 1)15اگر شکایت کنندہ اس اسکیم یک شق 
ی نہی  ہے یا

 تحت صادر کردہ فیصلہ ےس مطمیی
( f()2)16ےس ( c()2)16اس اسکیم ےک تحت شق 

د کرنا۔  ےک تحت شکایت مسٹ 

د کن  جانی یک تاری    خ ےک / شکایت کنندہ فیصلہ
مسٹ 

تیس دنوں ےک اندر مرافعہ حکام ےک سامنی اپیل کر 
۔  سکتا ہے

http://www.rbi.org/

