റിസർവ് ബാങ്കിന്ററ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ - ഇന്റശപ്േറ്റഡ്
ഓംബുഡ്്മാൻ ്കകം, 2021

ആർബിഐയുറെ

മൂന്ന്

ഓംബുഡ്്മാൻ

സംശയാജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.(i)ബാങ്കിംഗ്
ശനാൺ-ബാങ്കിംഗ്
്കകം,

ഫിനാൻഷയൽ

്കകമുകൾ

ഓംബുഡ്്മാൻ

്കകം,

കമ്പനികൾക്കായുള്ള

2018; (iii)ഡിജിറ്റൽ ഇെരാെുകൾക്കായുള്ള

ആർബിഐ
2006;

(ii)

ഓംബുഡ്്മാൻ

ഓംബുഡ്്മാൻ

്കകം,

2019.ഇവ സംശയാജിപ്പിച് "റിസർവ് ബാങ്ക് - ഇന്റശപ്േറ്റഡ് ഓംബുഡ്്മാൻ
്കകം,

2021"

എന്നത് ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആർബിഐ

ഓംബുഡ്്മാൻ

റമക്കാനിസം അവരുറെ അധികാരരരിധി നിഷ്രക്ഷമാക്കിറക്കാണ്ടാണ്

'ഒരു

രാജയം ഒരു ഓംബുഡ്്മാൻ' സമകരനം സവകകരിക്കുന്നത്.
ഇന്റശപ്േറ്റഡ് ഓംബുഡ്്മാൻ ്കകം 2021, നവംബർ 12, 2021 മുതൽ
പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

2021 റല് ഇന്റശപ്േറ്റഡ് ഓംബുഡ്്മാൻ ്കകമിന്ററ പ്രധാന
സവിശേഷതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
1. ഒരു

നിയപ്രിത

സ്ഥാരനത്തിന്ററ

പ്രവർത്തനത്തില്ൂറെശയാ

ഒഴിവാക്കല്ില്ൂറെശയാ ക്ഷതശമറ്റ ഏറതാരു ഉരശ ാക്താവിനും ്കകമിന്
കകഴിൽ വയക്തിരരമാശയാ അംേകകൃത പ്രതിനിധി മുശേനശയാ രരാതി
നൽകാവുന്നതാണ്.

'ശസവനത്തിറല്

ഒഴിവാക്കല്ുകളുറെ

ഒരു

കുറവ്'

നിർദ്ദിഷ്െ

എന്ന

രട്ടിക

രദം
സഹിതം

നിർവചിക്കറപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
2. ഇരയയിറല്
ഇരയ

രരാതികൾ സവകകരിക്കുന്നതിനായി

ചണ്ഡകേഡിൽ

ശകപ്രകകൃത

രസകത്,

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ്

ശപ്രാസസ്ിംഗ്

റസന്റർ (സി

ആർ രി സി) സ്ഥാരിച്ചു..
3.

ഏത്

്കകമിന്

കകഴില്ാണ്

ഓംബുഡ്്മാശനാട്

രരാതി

നൽശകണ്ടറതന്ന് ഒരു രരാതിക്കാരന് ഇനി തിരിച്ചറിശയണ്ട ആവേയമില്ല.
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ഓശരാ ഓംബുഡ്്മാൻ ഓഫകസിന്ററയും അധികാരരരിധി ഈ രദ്ധതി
ഇല്ലാതാക്കി
4. ഓംബുഡ്്മാന്ററ മുമ്പാറക റകാണ്ടുവരാവുന്ന തർക്കത്തിറല് തുകയ്ക്ക്ക്
രരിധിയില്ല ,എര് തുക ആയാല്ും

ഓംബുഡ്്മാന്

അവാർഡ്

രാസ്്

ആക്കാം
5.്കകമിന് കകഴിൽ രരാതി നൽകുന്നതിനുള്ള മുൻകൂർ വയവസ്ഥകൾ: •

നിയപ്രിത

സ്ഥാരനത്തിന് എതിറര

ശരോമൂല്ം നൽകിയ രരാതി,

നിയപ്രിത സ്ഥാരനം രൂർണ്ണമായി/ ാേികമായി നിരസിച്ചു അറല്ലങ്കിൽ
നിയപ്രിത

സ്ഥാരനത്തിന്

രരാതി

ല് ിച്ച്

30

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

രരാതിക്കാരന് മറുരെിറയാന്നും ല് ിച്ചിട്ടിറല്ലങ്കിൽ
•

നിയപ്രിത സ്ഥാരനത്തിൽ നിന്ന് രരാതിക്കാരന് മറുരെി ല് ിച്ചതിന്
ശേഷം

1

വർഷത്തിനുള്ളിൽ

ല് ിച്ചിറല്ലങ്കിൽ

1

അറല്ലങ്കിൽ

വർഷവും

പ്രതികരണറമാന്നും

30

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

ഓംബുഡ്്മാശനാട് രരാതിറപ്പൊകുന്നതാണ്.
•

രരാതി

പ്െിബയൂണൽ
ശഫാറം

അറല്ലങ്കിൽ

,ഓംബുഡ്്മാൻ
അറല്ലങ്കിൽ

വഴി

ആർബിറ്ററി

ഇതിനകം

മശറ്ററതങ്കില്ും
അറല്ലങ്കിൽ

ശകാെതി,

മശറ്ററതങ്കില്ും

തകർപ്പാക്കാത്ത/തകർപ്പാക്കിയ

അശത

നെരെിയുമായി ബന്ധറപ്പട്ടതാകരുത്.
•

രരാതി

പ്രശകാരനരരശമാ

അധിശക്ഷരകരശമാ

നിസ്ാരശമാ ആകാൻ

രാെില്ല.
6.പരാതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്കമം: •

ആർബിഐ

ശരാർട്ടൽ

വഴി

ഓൺലല്നായി

രരാതി

നൽകാം

(https://cms.rbi.org.in )
•

CRPC@rbi.org.in എന്ന വില്ാസത്തിൽ ഇല്ക്ശപ്ൊണിക് ശമാഡ് (ഇറമയിൽ)
വഴിയും

രരാതി

സമർപ്പിക്കാം

അറല്ലങ്കിൽ

ഫിസിക്കൽ

ശമാഡിൽ

സജ്ജകകരിച്ചിട്ടുള്ള ശകപ്രകകൃത രസകത്, ശപ്രാസസ്ിംഗ് ശകപ്രത്തിശല്ക്ക്
അയയ്ക്ക്കാം.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇരയ
നാല്ാം നില്, റസക്െർ 17,
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ചണ്ഡകേഡ് - 160017.

•

കൂൊറത, ശൊൾ പ്ഫക നമ്പറുള്ള ഒരു ശകാൺൊക്റ്റ് റസന്റർ - 14448
(രാവിറല് 9:30 മുതൽ ലവകുശന്നരം 5:15 വറര) പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്
- ഹിരിയില്ും ഇംഗ്ലകഷില്ും കൂൊറത എട്ട് പ്രാശദേിക
ഇത് പ്രവർത്തനം

ആരം ിക്കുകയും

മറ്റ്

ഇരയൻ

ാഷകളില്ും
ാഷകളിശല്ക്ക്

രിന്നകട് വയാരിപ്പിക്കുകയും റചയ്യുന്നതാണ്.
7.എൻറിറ്റി

നിയമിച്ച

ക്പിൻസിപ്പൽ

നനാഡൽ

ഓഫീസർ

നിയക്രിത

സ്ഥാപനത്തെ ക്പതിനിധീകരിക്കുന്നതിനും നിയക്രിത സ്ഥാപനെിന്
നേണ്ടി

സമർപ്പിച്ച

പരാതികളിൽ

ഉെരോദിയായിരിക്കും.
ഓഫീസത്തറ

േിേരങ്ങൾ

കമ്പനിയുത്തട

ബന്ധത്തപ്പടാനുള്ള

നൽകുന്നതിനും

ക്പിൻസിപ്പൽ

നനാഡൽ

േിശദാംശങ്ങൾക്ക്

ഞങ്ങളുത്തട

ത്തേബ്സസറ്റ് https://capitalfloat.com/regulatory/സന്ദർശിക്കു.
8.കംപ്ലയിന്റ്

ലഭിച്ചാൽ

മ ന്
ഓംബുഡ്്സ്ാ

ദിേസെിനകം
നരഖാമൂലമുള്ള

നിയക്രിത

ക്പതികരണം

സ്ഥാപനം,

എല്ലാ

കംപ്ലയിന്റ്

ക്പസക്ത

നൽകണം.

ലഭിച്ച്

നരഖകളും

എന്നാൽ,

15

സഹിതം

മ ത്തന
ഓംബുഡ്്സ്ാ

തൃപ്ിത ത്തപ്പടുെുന്നതിനായി നരഖാമൂലമുള്ള നിയക്രിത സ്ഥാപനെിന്ത്തറ
മ ൻ അതിന്ത്തറ നരഖാമൂലമുള്ള പതിപ്പും
അഭയർത്ഥനക്പകാരം, ഓംബുഡ്്സ്ാ
നരഖകളും

ഫയൽ

ത്തെയ്യാൻ

അനുനയാജ്യത്തമന്ന്

കരുതുന്ന

കൂടുതൽ

സമയം അനുേദിക്കുന്നതാണ്.
മ ൻ/ത്തഡപയൂട്ടി
9.ഓംബുഡ്്സ്ാ

മ ൻ
ഓംബുഡ്്സ്ാ

എന്നിേർക്ക്

സ്കീമിന്
്

കീഴിൽ അത് പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്നിത്തല്ലങ്കിൽ ഏത് ഘട്ടെിലും
പരാതി നിരസിക്കാം.
10.ഒരു

അോർഡിന്

തീയതിയുത്തട
ആത്തണങ്കിൽ,
മുൻഗണന
സംരക്ഷണ

30

ഇരയായ

ദിേസെിനകം

അപ്പീൽ

നൽകാം.

പരാതിക്കാരന്
അത്തല്ലങ്കിൽ

അനതാറിറ്റിക്ക്

പരാതി

മുമ്പാത്തക

ആർബിഐയുത്തട

േകുപ്പിന്ത്തറ

അോർഡ്

ഒരു

ഉപനഭാക്തൃ

െുമതലയുള്ള

ലഭിച്ച

നിരസിക്കുക
അപ്പീലിന്
േിദയാഭയാസ,

എക്സികയൂട്ടീേ്
്

ഡയറക്്ടറായിരിക്കും പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള അപ്പനലറ്റ് അനതാറിറ്റി.
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11.തൃൃപ്തികരവും
നൽകാത്തതിന്

സമയബന്ധിതവുമായ

ഓംബുഡ്്മാൻ

അവാർഡ്

വിവരങ്ങൾ/ശരേകൾ
നൽകുന്ന

സരർ ങ്ങളിൽ

അപ്പകൽ നൽകാൻ നിയപ്രിത സ്ഥാരനത്തിന് അവകാേമില്ല.
12.കൂടുതൽ

േിേരങ്ങൾക്ക്,

കയാപിറ്റൽ

ലഭയമായ സ്ീ് ം േിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

നലാട്ട്

ത്തേബ്സസറ്റിൽ

https://capitalfloat.com/regulatory/

അത്തല്ലങ്കിൽ RBI ത്തേബ്സസറ്റ് കാണുക www.rbi.org.in. സ്ീ് മിന്ത്തറ പകർപ്പ്
ഞങ്ങളുത്തട

ഓഫീസുകളിലും

ലഭയമാണ്,

അത്

ഉപനഭാക്താേിന്ത്തറ

അഭയർത്ഥന ക്പകാരം റഫറൻസിനായി നൽകുന്നതാണ്.
****************
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