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റിസർ� ബാ�ി�െറ �പധാന സവിേശഷതകൾ - 
ഇ�റേ�ഗ�� ഓംബു��മാൻ �കീം, 2021 
 
ആർബിഐയുെട മൂ�് ഓംബു��മാൻ �കീമുകൾ ആർബിഐ 

സംേയാജി�ി�ിരി�ു�ു. (i) ബാ�ിം� ഓംബു��മാൻ �കീം, 2006; (ii) 

േനാൺ-ബാ�ിം� ഫിനാൻഷ�ൽ ക�നികൾ�ായു� ഓംബു��മാൻ �കീം, 

2018; (iii) ഡിജി�ൽ ഇടപാടുകൾ�ായു� ഓംബു��മാൻ �കീം, 2019.ഇവ 

സംേയാജി�ി� "റിസർ� ബാ�് - ഇ�റേ�ഗ�� ഓംബു��മാൻ �കീം, 2021" 

എ�� ആ�ിയിരി�ു�ു.  ആർബിഐ ഓംബു��മാൻ െമ�ാനിസം 

അവരുെട അധികാരപരിധി നി�പ�മാ�ിെ�ാ�ാ�  'ഒരു രാജ�ം ഒരു 

ഓംബു��മാൻ' സമീപനം സ�ീകരി�ു��. 
 
ഇ�റേ�ഗ�� ഓംബു��മാൻ �കീം 2021, നവംബർ 12, 2021 മുതൽ 

�പാബല��ിൽ വ�ു. 
 
2021 െല ഇ�റേ�ഗ�� ഓംബു��മാൻ �കീമി�െറ �പധാന സവിേശഷതകൾ 

ഇനി�റയു�വയാ�: 
 

1. ഒരു നിയ��ിത �ാപന�ി�െറ �പവർ�ന�ിലൂെടേയാ 

ഒഴിവാ�ലിലൂെടേയാ �തേമ� ഏെതാരു ഉപേഭാ�ാവിനും �കീമി� 

കീഴിൽ വ��ിപരമാേയാ അംഗീകൃത �പതിനിധി മുേഖനേയാ പരാതി 

നൽകാവു�താ�.  'േസവന�ിെല കുറ�' എ� പദം 

ഒഴിവാ�ലുകള�െട ഒരു നിർ�ി�ട പ�ിക സഹിതം  

നിർവചി�െ��ി���്. 
 

2. ഇ��യിെല പരാതികൾ സ�ീകരി�ു�തിനായി റിസർ� ബാ�് ഓ� 

ഇ�� ച�ീഗഡിൽ േക��ീകൃത രസീ�, േ�പാസ�ിം� െസ�റർ (സി 

ആർ പി സി) �ാപി��. 
 

3. ഏ� �കീമി� കീഴിലാ� ഓംബു��മാേനാ� പരാതി നൽേക�െത�് 

ഒരു പരാതി�ാര� ഇനി തിരി�റിേയ� ആവശ�മില�.  ഓേരാ 

ഓംബു��മാൻ ഓഫീസി�െറയും അധികാരപരിധി ഈ പ�തി 

ഇല�ാതാ�ി 
 

4. ഓംബു��മാ�െറ മു�ാെക െകാ�ുവരാവു� തർ��ിെല 

തുക��് പരിധിയില� ,എ�് തുക ആയാലും  ഓംബു��മാ� അവാർ� 

പാ�് ആ�ാം. 
 

5. �കീമി� കീഴിൽ പരാതി നൽകു�തിനു� മുൻകൂർ വ�വ�കൾ: - 
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 നിയ��ിത �ാപന�ി� എതിെര േരഖാമൂലം നൽകിയ പരാതി, 

നിയ��ിത �ാപനം പൂർ�മായി/ഭാഗികമായി നിരസി�� അെല��ിൽ 

നിയ��ിത �ാപന�ി� പരാതി ലഭി�് 30 ദിവസ�ിനു�ിൽ 

പരാതി�ാര� മറുപടിെയാ�ും ലഭി�ി�ിെല��ിൽ 
 

 നിയ��ിത �ാപന�ിൽ നി�് പരാതി�ാര� മറുപടി ലഭി�തി� 

േശഷം 1 വർഷ�ിനു�ിൽ അെല��ിൽ �പതികരണെമാ�ും 

ലഭി�ിെല��ിൽ 1 വർഷവും 30 ദിവസ�ിനു�ിൽ 

ഓംബു��മാേനാ� പരാതിെ�ടാകു�താ�. 
  

 പരാതി ,ഓംബു��മാൻ അെല��ിൽ മേ�െത�ിലും േകാടതി, 

�ടിബ�ൂണൽ അെല��ിൽ ആർബി�റി അെല��ിൽ മേ�െത�ിലും േഫാറം 

വഴി ഇതിനകം തീർ�ാ�ാ�/തീർ�ാ�ിയ അേത നടപടിയുമായി 

ബ�െ��താകരു�. 
 

 പരാതി �പേകാപനപരേമാ അധിേ�പകരേമാ നി�ാരേമാ ആകാൻ 

പാടില�. 
 

6. പരാതി നൽകു�തിനു� നടപടി�കമം: - 
 

 ആർബിഐ േപാർ�ൽ വഴി ഓൺൈലനായി പരാതി നൽകാം 
(https://cms.rbi.org.in) 
 

 CRPC@rbi.org.in എ� വിലാസ�ിൽ ഇല�േ�ടാണി� േമാ� 

(ഇെമയിൽ) വഴിയും പരാതി സമർ�ി�ാം അെല��ിൽ ഫിസി�ൽ 

േമാഡിൽ സ�ീകരി�ി��� േക��ീകൃത രസീ�, േ�പാസ�ിം� 

േക���ിേല�് അയ��ാം.  റിസർ� ബാ�് ഓ� ഇ�� നാലാം 

നില, െസ�ടർ 17, ച�ീഗ� - 160017. 

 

 കൂടാെത, േടാൾ �ഫീ ന�റു� ഒരു േകാൺടാ��് െസ�റർ - 14448 

(രാവിെല 9:30 മുതൽ ൈവകുേ�രം 5:15 വെര) �പവർ�ി�ു�താ� 

- ഹി�ിയിലും ഇം�ീഷിലും കൂടാെത എ�് �പാേദശിക ഭാഷകളിലും 

ഇ� �പവർ�നം ആരംഭി�ുകയും മ�് ഇ��ൻ ഭാഷകളിേല�് 

പി�ീ� വ�ാപി�ി�ുകയും െച���താ�. 
 

7. എൻറി�ി നിയമി� �പിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ നിയ��ിത 

�ാപനെ� �പതിനിധീകരി�ു�തിനും നിയ��ിത �ാപന�ി� 

േവ�ി സമർ�ി� പരാതികളിൽ വിവര�ൾ നൽകു�തിനും 

ഉ�രവാദിയായിരി�ും. ക�നിയുെട �പിൻസി�ൽ േനാഡൽ  
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ഓഫീസെറ ബ�െ�ടാനു� വിശദാംശ�ൾ�് ഞ�ള�െട െവ�ൈസ�് 

https://axio.co.in/regulatory  സ�ർശി�ു  

 
8. കം�യി�� ലഭി�ാൽ നിയ��ിത �ാപനം, കം�യി�� ലഭി�് 15 

ദിവസ�ിനകം ഓംബു��മാ� എല�ാ �പസ� േരഖകള�ം സഹിതം 

േരഖാമൂലമു� �പതികരണം നൽകണം.  എ�ാൽ, ഓംബു��മാെന 

തൃ�തിെ�ടു�ു�തിനായി േരഖാമൂലമു� നിയ��ിത 

�ാപന�ി�െറ അഭ�ർ�ന�പകാരം, ഓംബു��മാൻ അതി�െറ 

േരഖാമൂലമു� പതി��ം േരഖകള�ം ഫയൽ െച�ാൻ അനുേയാജ�െമ�് 

കരുതു� കൂടുതൽ സമയം അനുവദി�ു�താ�. 

 

9. ഓംബു��മാൻ/െഡപ�ൂ�ി ഓംബു��മാൻ എ�ിവർ�് �കീമി� 

കീഴിൽ അ� പരിപാലി�ാൻ കഴിയു�ിെല��ിൽ ഏ� ഘ��ിലും 

പരാതി നിരസി�ാം. 

 

10. ഒരു അവാർഡി� ഇരയായ പരാതി�ാര� അവാർ� ലഭി� 

തീയതിയുെട 30 ദിവസ�ിനകം അെല��ിൽ പരാതി നിരസി�ുക 

ആെണ�ിൽ, അ�ീൽ അേതാറി�ി�് മു�ാെക ഒരു അ�ീലി� 

മുൻഗണന നൽകാം.  ആർബിഐയുെട ഉപേഭാ�ൃ വിദ�ാഭ�ാസ, 

സംര�ണ വകു�ി�െറ ചുമതലയു� എ�സിക�ൂ�ീ� 

ഡയറ�ടറായിരി�ും പ�തി�് കീഴിലു� അ�േല�് അേതാറി�ി 
 

11. തൃ�തികരവും സമയബ�ിതവുമായ വിവര�ൾ/േരഖകൾ 

നൽകാ�തി� ഓംബു��മാൻ അവാർ� നൽകു� സ�ർഭ�ളിൽ 

അ�ീൽ നൽകാൻ നിയ��ിത �ാപന�ി� അവകാശമില�. 

 

12. കൂടുതൽ വിവര�ൾ�്, ക�ാപി�ൽ േ�ാ�് െവ�ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ 

�കീം വിശദാംശ�ൾ കാണുക   https://axio.co.in/regulatory  അെല��ിൽ 

RBI െവ�ൈസ�് കാണുക www.rbi.org.in.  �കീമി�െറ പകർ�് 

ഞ�ള�െട ഓഫീസുകളിലും ലഭ�മാ�, അ� ഉപേഭാ�ാവി�െറ 

അഭ�ർ�ന �പകാരം റഫറൻസിനായി നൽകു�താ� 
 


