
 

ಪ್ರ ಮುಖ ವೈಶಿಷ್್ಟ ಯ ಗಳು: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ -ಇಾಂಟಿಗ್ರ ೇಟೆಡ್ ಓಾಂಬುಡ್್ಮನ್ ಸ್ಕ ೇಮ್, 2021 

 

ಇಂಟಿಗ್ರ ೇಟೆಡ್ ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ ಸ್ಕ ೇಮ್, 2021 ನವಂಬರ್ 12, 2021 ರಂದ ಜಾರಗ್ ಬರುತ್ತ ದೆ. 

ಇಂಟಿಗ್ರ ೇಟೆಡ್ ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ ಸ್ಕ ೇಮ್, 2021 ರ ಪ್ರ ಮುಖ ವೈಶಿಷ್್ಟ ಯ ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವ: 

 

I. ದೂರು ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಳ್ಳಾ ಗುವುದಿಲಿ್ , ಹೊರತು: 

 

ಎ) ದೂರುದಾರರು, ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ದೂರು ನೇಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್್  ನಯಂತಿರ ತ್ 

ಘಟ್ಕಕೆಕ  ಲ್ಲಖಿತ್ ದೂರನ್ನು  ಮಾಡಿದದ ರು ಮತುತ  

 

i. ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕದಿಂದ ದೂರನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ತಿರಸ್ಕ ರಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತುತ  

ದೂರುದಾರರು ಉತ್ತ ರದಿಂದ ತೃಪ್ತ ರಾಗಿಲಿ್ ; ಅಥವಾ ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕವು ದೂರನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಸ್ದ 

ನಂತ್ರ 30 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ದೂರುದಾರರು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತ ರವನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಸ್ಲಿ್ ; ಮತುತ  

ii ದೂರುದಾರರು ದೂರಗ್ ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕದಿಂದ ಉತ್ತ ರವನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಸ್ದ ನಂತ್ರ ಒಂದು 

ವಷ್ಟಣದೊಳಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತ ರವನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಸ್ದಿದದ ಲಿ್ಲ , ದೂರನ ದಿನಂಕದಿಂದ ಒಂದು 

ವಷ್ಟಣ ಮತುತ  30 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ದೂರನ್ನು  ಓಂಬುಡ್್ಮನ್ಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 

ಬಿ) ದೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದೇ ಕರ ಮದ ಕಾರರ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಲಿ್ : 

 

i. ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ನಂದ ಅರ್ಣತೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಇತ್ಯ ಥಣಪ್ಡಿಸ್ರುವುದು ಅಥವಾ ವಯ ವರ್ರಸುವುದು, ಅದೇ ದೂರುದಾರರಂದ ಅಥವಾ 

ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ದೂರುದಾರರಂದಿಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವ ೇಕರಸ್ದಿದದ ರೂ ಅಥವಾ ಸ್ವ ೇಕರಸ್ದಿದದ ರೂ; 

 

ii ಯಾವುದೇ ನಯ ಯಾಲ್ಯ, ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಮಧಯ ಸಿ್ ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ; ಅಥವಾ, ಯಾವುದೇ ನಯ ಯಾಲ್ಯ, 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಮಧಯ ಸಿ್ ಗಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಣತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ಯ ಥಣಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಯ ವರ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ 

ದೂರುದಾರರಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವ ೇಕರಸ್ದಿದದ ರೂ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ದೂರುದಾರರು/ಪ್ಕ್ಷಗಳಂದಿಗ್ 

 

ಸ್) ದೂರು ದುರುಪ್ಯೇಗ ಅಥವಾ ಕ್ಷು ಲಿ್ಕ ಅಥವಾ ವಿಷಾದಕರ ಸ್ವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುವುದಿಲಿ್ ; 

ಡಿ) ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕಕೆಕ  ದೂರನ್ನು  ಅಂತ್ರ್ ರ್ಕ್ಷಕ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿತಿ ಕಾಯಿದೆ, 1963 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಸೂಚ್ಚಸ್ಲಾದ ಮಿತಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 



ಇ) ಯೇಜನೆಯ ಷ್ಟರತುತ  11 ರಲಿ್ಲ  ನದಿಣಷ್್ಟ ಪ್ಡಿಸ್ದಂತೆ ದೂರುದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತತ ರೆ; 

ಎಫ್) ದೂರುದಾರರು ವೈಯಕಿತ ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಕಿೇಲ್ರನ್ನು  ಹೊರತುಪ್ಡಿಸ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರ ತಿನಧಿಯ 

ಮೂಲ್ಕ ದೂರು ಸ್ಲಿ್ಲಸುತ್ತತ ರೆ ಹೊರತು ವಕಿೇಲ್ರು ಬಾಧಿತ್ ವಯ ಕಿತ ಯಾಗಿರುವುದಿಲಿ್  

 

II. ಸೇವಯಲಿ್ಲನ ಕೊರತೆಯ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗಂಡಿರುವ 

ವಿಷ್ಟಯಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುತ್ತ ದೆ: 

 

ಎ)   ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕದ ವಾಣಿಜಯ  ತಿೇರ್ಪಣ/ವಾಣಿಜಯ  ನರ್ಧಣರ; 

ಬಿ)   ಹೊರಗುತಿತ ಗ್ ಒಪ್ಪ ಂದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಮಾರಾಟ್ಗಾರ ಮತುತ  ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕದ         

ನಡುವಿನ ವಿವಾದ; 

ಸ್)   ಒಂಬುಡ್್ಮನ್ಗ್ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ದ ಕ್ಷಂದುಕೊರತೆ; 

ಡಿ)   ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕದ ನವಣರ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಣನವಾಣರ್ಕರ ವಿರುದಧ  ಸಾಮಾನಯ  

ಕ್ಷಂದುಕೊರತೆಗಳು; 

ಇ)    ಶಾಸ್ನ ಬದಧ  ಅಥವಾ ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ ಗಳಿಗ್ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ನಯಂತಿರ ತ್ 

ಘಟ್ಕದಿಂದ ಕರ ಮವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ ವಿವಾದ; 

ಎಫ್)  ರಸ್ರ್ವಣ ಬಾಯ ಂಕಿನ ನಯಂತ್ರ ಕ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿ್ಲಲಿ್ದ ಸೇವ; 

ಜಿ)    ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ; ಮತುತ  

ಹೆಚ್) ನಯಂತಿರ ತ್ ಘಟ್ಕದ ಉದೊಯ ೇಗಿ-ಉದೊಯ ೇಗದಾತ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ವಿವಾದ. 

 

III. ದೂರು ಸ್ಲಿ್ಲಸುವ ವಿರ್ಧನ 

 

ಎ)  ದೂರನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  https://cms.rbi.org.in ಮೂಲ್ಕ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಬಹುದು 

 

ಬಿ)  ರಸ್ರ್ವಣ ಬಾಯ ಂಕ್ ಸೂಚ್ಚಸ್ದಂತೆ ದೂರನ್ನು  ಎಲೆಕ್ಾ ಾನಕ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಿರ್ಧನದ ಮೂಲ್ಕ 

ಕಂದಿರ ೇಕೃತ್ ರಸ್ೇದಿ ಮತುತ  ಸಂಸ್ಕ ರಣಾ ಕಂದರ ಕೆಕ  ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಬಹುದು. ದೂರನ್ನು  ಭೌತಿಕ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ದರೆ, ದೂರುದಾರರಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರ ತಿನಧಿಯಿಂದ ಸ್ರಯಾಗಿ ಸ್ಹಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದೂರನ್ನು  ಎಲೆಕ್ಾ ಾನಕ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಿರ್ಧನದಲಿ್ಲ  ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಬೇಕ್ಷ ಮತುತ  

ರಸ್ರ್ವಣ ಬಾಯ ಂಕ್ ನದಿಣಷ್್ಟ ಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದಾದಂತ್ರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ತ ದೆ. 

 

IV. ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ 

 



ಓಂಬುಡ್್ಮನ್ ಕಛೇರಯಿಂದ ಪ್ರ ಶಸ್ತ  ಅಥವಾ ದೂರನ ತಿರಸಾಕ ರದಿಂದ ನಂದ ದೂರುದಾರರು, 

ಪ್ರ ಶಸ್ತ ಯನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಸ್ದ ದಿನಂಕದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗ್ ಅಥವಾ ದೂರನ್ನು  ತಿರಸ್ಕ ರಸ್, ಮೇಲ್ಮ ನವಿ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ಲು ಆದಯ ತೆ ನೇಡಬಹುದು. 

 

ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು, ದೂರುದಾರರು ಸ್ಮಯದೊಳಗ್ ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸ್ಲಿ್ಲಸ್ದಿರಲು ಸಾಕಷ್್ಟ  

ಕಾರರ್ವನ್ನು  ಹೊಂದಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಮನವರಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 30 ದಿನಗಳನ್ನು  ಮಿೇರದಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಅವಧಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸ್ಬಹುದು. 

 


